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 المقدمة :

 / التعريف بالموضوع :1

وإّنالتطرقلتاريخالثورر الزاارريوييضورلنا اواال ونيانوااالوياسالتو لوا ي      

بشكلأوبآخرفو جزوااالثورر موأواأحول  ريورالوويالأواويويراللوتسيارالضرج و م

فهؤلسالرحالآأارابرطاهموأق يراأنيس شراف هأحراراأوينفاراشهناسمفياهمأاجوال

ذكورف و و لوطاوهوأواهمأوانوااحورابسوناللوتنيلمو اوا أواشرفالشهاال ف لو

صض ارالتاريخموآخرونلميكتبناهملرىالنا ل.

وإّنال نياناأبطالالثرر ورحالهال سبااأرال هلمو ذاليايكتاو  وذاال نووي

انايوالهاأويأاغيرلمو ذاالنرالي  أ اوليإلأاطيالاثامناإحنىالشخص ارالض

ف  اريخالثرر الزااررييمألو  شخص يلخضرباطربالموالوذ نوااأ ومأراحول

الثوورر الزاارريوويموأووا ووذاالياطاوو حوواسر ووذاالنرالووي  وو ناووران  الورلخضووربووا

طربالف الثرر الت ريريي .

 / أسباب اختيار الموضوع :2

اخت ار ذااليرضرع  اا حيايأااالوابالفستااإلى

اسب  طأا اريخالثرر .الي ا ييف كتابيوأسالزيولرحالرغويف -

ال تيامالوالغبناال الثرر الت ريرييموأ اوليإنطاس ذاالشخص يحنهاأاالنرالي.-

قايالنرالارالتاريخ يحرل ذاالشخص ي.-

 موالخصرصو يالتو  ي واربهواشخصو تهالرقرفناىجشاطلخضربواطربوالالثورر-

أاخيلأراقضه.

أ اوليالتسرفناىالزراجبالت لمي اطنا هاالضرسلهذاالشخص ي.-
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 / اإلشكالية :3

 تيثووولإشوووكال يالنرالووويفووو أ اولووويأسرفووويو  وووا طالضووورسناوووىالاشووواطالاضوووال 

والي ا ييال  ال يالس كرييالت قّنأهالخضرباطرباللاثرر الت ريريويأاوذاجضوياأه

لهاإلىغاييالترحاعال  اال الرطا يمونا هجطرااإلشكالالتال  

باطربالأثااسالثرر الت ريريي؟ف يا يثلالاشاطالاضال لاخضر-

وضيا ذااإلشكال ي انرجأزيرنيأاالت اؤلر 

أا رلخضرباطربال؟وك  جشأ؟-

ك  كانالوراف ال ركيالرطا يقولاجنلعالثرر ؟-

ك  الت  بالثرر الت ريريي؟-

الصرأام؟وأؤ يرالن اط ا أا رالوراف  زرأارالشيال-

ك  وصلإلىق اال الياطنيالثاج ي؟-

ف يا يّثلالوراف لزايالتا   والتاض ذف ال كرأياليؤقتي؟-

ك  لا مف اليضاوضارأاأحلاللتنيل؟-

 / منهجية البحث :4

بالا ووويلياهز وويالرالووتاافنووناخترجوواالووتخنامحياوويأوواالياووا مالساي وويالتوو  نوونم

ليرضرعأاأحلاإلحابيناىالت اؤلراليطروحيمو يّثا ف  ا

الياهمالتاريخ الرصض  الذ يستينناىنرلالرقارعوااحناثالتاريخ ويووضوسها-

وضووساكروجرلرح  وواأتصووانناموكووذلحوصوو ااحووناثالتاريخ وويوالتت وورارالتوو حوونث 

خيل ذاالضتر والت ناشتها ذاالشخص ي.

الياهمالت ا ا  فطو سياليرضورعالوذ يتاواولأحونقواال الثورر الت ريريوي ضورل وذا-

الياهمالذ يستينناىحيعالرثار التاريخ يوالياال الساي يالتاريخ ويوأختاو الشوهاالار



 ةالمقدم                                                   في الثورة التحريرية لخضر بن طوبالدور 
 

 

 ج

التوو  خووماليرضوورعموالرالووتهاو  ا اهوواأوواأحوولإنطوواسالووتاتاحار نريو وويلتطوورر

يب  ر النارنلخضرباطربالوأختا الاشاطارالت قامبها.ااحناثاليتسان

 / صعوبات البحث :5

كيا رال الأعأ باحالنيهالراليأكااليي يمفننواحهتااخويل وذاالنرالويحياوي

أااليشاكلوالصسربارالت حاولااالتتابنا هالارصرلإلىالهنفمولسّلأبرز ا 

(مفه فتر طريايبالا ويلنراليااحوناث4591إلى4591الينرولي)أاطرلالضتر -

الت وقس ف هاوالت  ي اربالتضرعوالتت ر.

الختيفف بسضالكتباالتاريخ ويحورلبسوضاليسارأوارونوالو ر  وذاالشخصو ي-

وااحناثالت ناشتهاخاصيأعننمإصنارليذكرا ه.

لوحفنون يّكاوابترف و أواا نوّاوحوّلأوا زواوز وذاالصوسربارموناىالرغمأاذ

 وواصاااالو اإلىالاهاييالون نص رإّلاأاحاسلهر اأوخطأ .

 / خطة البحث :6

خا يويووقنانتينجالنرالي ذااليرضرعناىخطيأكرجيأاأننأويوثيثويفصورل

يوفهرسلي ترياراليرضرع.وأزيرنيأاالييح وقارييب وا رغراف 

م ااولاوواف ووهح ووا أّأوواالضصوولااولناراجووه لخضووربوواطربووالقووولاجوونلعالثوورر أووا-

لخضووربوواطربووالواجخراطووهفوو ال ركوويالرطا وويأوواخوويلحووابالشووسبواليا يووي

الخاصيموظروفالت اقهبالثرر .

إلوى4599لبالشويالالن واط ا أواالاشاطالثرر لاخضوربواطربواأّأاالضصلالثاج  -

م ااولااف هالورافو  زرأوارالشويالالن واط ا وأشواركتهفو أوؤ يرالصورأامم4591

ووصرلهإلىق اال الياطنيالثاج ي.
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م  وّنثااف وهأّأاالضصلالثالافننخّصصااالاشاطلخضرباطربالالثرر أواالخوارج-

والتاض ووذونضووريتهفوو ال كرأووياليؤقتوويالزاارريوويوأخ وورانوواالورافوو لزاوويالتا وو  

أشاركتهف اليضاوضارأاأحلاللتنيل.

ثمخا ييوأيح -

 / أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها :7

وف يايتسا بالياال الساي يالتو انتيونجانا هوافو إنوناال وذاالنرالويمفنوننيونجاإلوى

اقصووناإلليووامباليرضوورعوأا ووهق يووي اريخ وويمفنوون ووّمالنتيوواالناووىبسووضالتاريووعف هوو

اليذكرارالشخص يلوسضقاال الثورر أ يهوا  أوذكرارناو كواف   أوذكرارالورر س

ممأأاناأ ماليراحعبالسرب يقون4591-4519أااليااضلال  ال إلىالنارنالس كر 

ان  ثرارن ياس والذ  ااولحراجوبأختاضويوأتسونال  طرقااإلىكتابأ يننواسبسار

أاثرر الت ريرأاخيلحرارا هأعالسنينأاقاال الثرر ف الرلييالثاج يموكتوابلو  

 4591-4599أزغ ن أ ينل  ا  أوؤ يرالصورأامو طوررثورر الت ريورالزاارريوي

أارالشيالالن اط ا .والذ وق ناىحنار  اأي يساليرضرعخاصي زر

كيواانتيونجاأيضواناوىأزيرنويأختاضوويأواالزرارونواليزويروناوىرألوهاحريوون 

اليزا نوالي اسالت لاط الضرسناىجناط اأي ض نالنرالي.







 

 

 .تمهيد

 الستثمارمدخل ل املبحث األول:

 حول الصناعة إضاءات املبحث الثاني:

 االستثمار الصناعي أساسيات حول  املبحث الثالث:

 .ول األ  خالصة الفصل

 



 الفصل األول                                            في الثورة التحريرية لخضر بن طوبالدور 
 

 

10 

 م :7391إلى 7391لخضر بن طوبال قبل اندالع الثورة من  : ولالفصل األ 

 : النشأة و المولد :أوًلا 

بميلة 3291 ماي 80 مواليد من طوبال بن  سليمان هو    
1

 عبد سي هو له الثوري االسم ،

 .أيضا لخضر وسي اهلل

 فقيرة أسرة في تربى. والظلم الفقر أنهكه الذي والشعب الفالحين بين قاسية طفولة عاش     

بسيط فالح أب من
2

 ميدان في استشهدا وقد والسعيد، عمار هما وأخوان شقيقات خمس وله ،

 .الشرف

 أعمامه، كنف في عاش أين ،99 سن في طوبال بن وكان والده، توفي 3291 سنة في     

 .والده وفاة بعد الفالحي النشاط ومارس

 اإلكمالي تعليمه لمواصلة قسنطينة إلى لينتقل بميلة االبتدائي تعليمه طوبال بن تلقى     

بوصوف الحفيظ عبد رفقة
*

 له يسمحا لم النضالي ونشاطه االستعمارية الظروف لكن ؛

 كل في واسعة ثقافة صاحب كان فقد عاليا؛ كان الثقافي مستواه لكن الدراسة، بمواصلة

 .التخصصات

 اواخر في الديمقراطية الحريات انتصار حركة الشعب؛ حزب صفوف في انخرط     

 التاريخي االجتماع في شارك تكوينها؛ بعد السرية المنظمة إلى انضم األربعينيات؛

 .99 لمجموعة

 يوجد يكاد ال الطباع، هادئ شخصا مالك رضا المجاهد عنه تحدث كما طوبال بن كان     

 ألقى حيث للكتاب الدولي بالصالون عنه تحدث كما وبصيرة، ذكاء صاحب وكان نظير، له

 عن عرفته إنسان هو: "...فقال طوبال بن لخضر القائد المجاهد ونضال سيرة عن كلمة

                                                           
 . 9، ص:9838نوفمبر  1، 9313د.م، عندما يغيب القادة يحضر التاريخ، جريدة المساء، العدد   1
، 9831، دار علي بن زيد للطباعة والنشر ، الجزائر، 3299-3219محمد علوي، قادة واليات الثورة الجزائرية  9

. 11ص:  

بميلة، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري وعضو في المنظمة الخاصة، عّين وزيرا  3299بوصوف: ولد سنة   *

. )انظر: المالق، عبد الحفيظ بوصوف أو 3212توفي سنة لالستعالمات واالتصال في الحكومة المؤقتة الجزائرية، 

. ( 91، ص:9839االستراتيجية في خدمة الثورة، دار غرناطة للنشر، الجزائر،   
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 فهو أيامه، آخر إلى الطفولة منذ دمه، شرايين وفي روحه، أعماق في الجزائر حمل كثب،

إليها ينتمي التي التربة خصائص عرف الشجرة مثل
1

." 

 على كان بسيطا، وعاش عمالقا كان طوبال بن: "قال حيث خان لمين المجاهد وصفه     

 لسان على جاء كما طوبال لبن وقعت التي الطريفة المواقف ومن". الذكاء من كبير قدر

 بأن الصينيون قال حيث الستينات؛ نهاية بالصين له وقعت التي الحادثة: خان لمين

 المليون بأن للقول اضطره مما الصينيين يثر لم ذلك أن غير شهيد، مليون فقدوا الجزائريين

 أبناء له اندهش ما وهو البلدين، سكان بمقارنة الصين، في مليون ستين يعادل الجزائر في

تونغ ماتسي
2
. 

 ضد المسلح الكفاح أثناء كان أنه وطشب إبراهيم النضال في رفيقه حديث معرض وفي     

 مةظالمن يد على تدرب سنه، في شباب في نجدها قلما أدبية بقوة يتميز" الفرنسي االستعمار

 الثورة حول ولفه الشعب جذب بفضلها استطاع كبيرة إقناع قوة يمتلك وكان... الخاصة،

 ".  الثانية المنطقة في التحريرية

 وبطالقة بالشجاعة يتحلى كان أنه قرب عن عايشوه والذين رفقائه جميع أكد وبهذا     

 .الوطنية القضية سبيل في الكبيرة وتضحياته المواقف وصالبة اللسان

 سر" بعنوان المجاهد جريدة في له مقال حسب بعد؛ تنشر لم لكنها مذكرات كتب     

 ".الشعب في الثقة انتصارنا

 : وفاته -

 مرض مع طويل صراع بعد 9838 وتأ 99 في بالجزائر طوبال بن خضرل توفي     

 جثمانه ونقل التحريرية، الثورة صقور احد و باءاتها اخر الجزائر ودعت وبذلك العضال،

 .سنة 01 ال يناهز عمر عن العالية بمقبرة الشهداء مربع لىإ

 

 

                                                           

. 9838نوفمبر 9 د.ع، د.م، وقفة استذكار وترحم على الراحل لخضر بن طوبال، جريدة الجرايس،  1  
أغسطس  91اإلثنين  د.ع،د.م، لخضر بن طوبال رحيل أحد أبرز صقور الثورة التحريرية، مجلة األحرار، 9

9838.  



 الفصل األول                                            في الثورة التحريرية لخضر بن طوبالدور 
 

 

12 

 :: دور لخضر بن طوبال في الحركة الوطنية  ثانًيا

 / نشاطه في حزب الشعب :7

بعد حّل "نجم شمال إفريقيا" من طرف الجبهة الشعبية، ولد فيما بعد "حزب الشعب      

" ، وإذا كان نجم شمال إفريقيا ولد بفرنسا، فإن حزب الشعب P.P.Aالجزائري" ، "

، وكان شعاره 3211مارس  33بضواحي باريس في  الجزائري في مدينة " نانتير" 

عربة لغتنا، وهو شعار يشبه غلى حد بعيد شعار جمعية اإلسالم ديننا، الجزائر بالدنا، ال

العلماء المسلمين الجزائريين
1
. 

وقد اعتبر البعض أن إنشاء حزب سياسي جديد بعد حل نجم شمال إفريقيا عملية جريئة      

وخطيرة
2
. 

وبالرغم من العراقيل التي واجهت أعضاء حزب الشعب أغلبهم كانوا معتقلين إّلا أّنهم      

م، أنشأ الحزب جريدة 3212، وانتخابات 3210وا نجاحات في انتخابات أكتوبر حقق

البرلمان الجزائري
*

 1888، وأصبح أعضاؤه مع عشية الحرب العالمية الثانية حوالي 

شخص
3
. 

وخالل الحرب العالمية الثانية التحق لخضر بن طوبال بحزب الشعب الجزائري      

"P.P.A 32984" وذلك في سنة
 . 

     

 

                                                           
، دار هومة، الجزائر، 9، ط3219سعدي بزيان، دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة نوفمبر   3

 . 31، ص: 9882
نص عبد العزيز بوتفليقة،  ، تر: محمد معراجي،3220-3210بن يامن سطورة، مذكرات مصالي الحاج   9

  991، ص:9889الجزائر، ، ENEPمنشورات
كانت تصدر من سجن الحراش، وهي جريدة وطنية نصف شهرية تدافع عن حقوق الجزائر العربية )انظر إلى * 

 ( 399ص: مرجع سابق، أبو القاسم سعد اهلل،

 . 399ص:، 3223، 3دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ج، الجزائريةالحركة الوطنية أبو القاسم سعد اهلل،   1

 . 11محمد علوي، المرجع السابق، ص:  9
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أنا شخصيا انخرطت في الحزب ومنذ صغري وأنا أؤمن إيماًنا  «وحسب شهادته       

راسًخا بأّن هذا الحزب يتجاوب مع مطامحي، وهذا السبب الوحيد الذي جعلني أنظر إليه، 

وكنا نؤمن بأن السبيل الوحيد للخالص من فرنسا هو استعمال القوة... . وهذا كان إيماني 

طة ودون تعمق واكبنا مسيرة الحزب، وقد كان يتجاوب مع اعتقادنا منذ الصغر وبكل بسا

ألنه كان يواصل إعدادنا ليوم التضحية الكبرى طوال سنين عديدة، وقد رضينا أثناء تلك 

الفترة بالسجون كوسيلة، كمرحلة، ورضينا بالعمل الّسري، ومن اإلخوان أيضا من رضوا 

  »بالموت ... 
1
. 

بعد عودته إلى الجزائر في شهر جويلية على ترشيح حزبه ألول  عمل مصالي الحاج      

أن السلطات االستعمارية وضعت العراقيل  ابات البلدية بمدينة الجزائر، غيرمرة في االنتخ

في طريق نجاحهم وزورت االنتخابات فثارت ضجة كبيرة، ونّظم العمال أنصار الحزب 

االستعمارية ذلك ذريعة، واعتقلت مصالي  عددا من المظاهرات لالحتجاج، فاتخذت اإلدارة

الحاج وعددا من زعماء الحزب وأعضاء مجلسه اإلداري بدعوى أّنهم يحرضون على 

، وحكمت على مصالي 3211أوت  99الشغب والعنف ضد سيادة الدولة وأمنها وذلك في 

الحاج بالسجن لمدة عامين مع تجريده من الحقوق المدنية
2
. 

     

 

 

 

                                                           
المنظمة الوطنية للمجاهدين، الطريق إلى نوفمبر كما يرويها مجاهدوا المقاومة الوطنية والحركات السياسية   3

وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، دي3، ج3م، "شهادة بن طوبال"، مجلد 3219حتى ليلة الفاتح نوفمبر 

 . 99)د،س(، ص:
، ديوان المطبوعات الجزائرية، 3219-3018يحي بوعزيز، سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية  9

 . 00، ص:9881
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م تّم إطالق سراح مصالي الحاج3212ومع بداية عام       
1

، كما تعرض حزب الشعب 

32122سبتمبر  92للحل في 
، وصدر قرار بإغالق صحيفة البرلمان الجزائري في نفس 

الشهر واعتقال مصالي وزعماء الحزب اآلخرين
3

. ونجم عن ذلك أن دخل حزب الشعب 

     طيلة مدة الحرب العالمية الثانيةالجزائري مرحلة السرية المطلقة التي ستستمر 

(3212-3291 .) 

وأصبح حزب الشعب يسير بدون رئيس وبدون هدف معين، فقام بتسيير الحزب بصفة      

مؤقتة الدكتور األمين دباغين
*

وعبد اهلل الفياللي وأحمد مزغن وغيرهم، وكان على اتصال  

من جهة أخرى وثيق برئيس الحزب من جهة وبالمناضلين بالطرق السرية
4
. 

أصدر األمر بإطالق سراح رجال حزب الشعب بما فيهم  3299مارس  39وفي      

مصالي الحاج، وقد أسسوا حزبا جديدا ودعوه بحزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية
5

               .

وحسب رأي لخصر بن طوبال شارك بها كل مناضلي جزب الشعب
6

، وقد تدعمت هذه 

وعة من المناضلين األكفاء الذين حملوا على عاتقهم الدفاع عن الوطنالحركة بمجم
7
. 

                                                           
أحمد الخطيب، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها اإلصالحي في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،   3

 . 991، ص:3201الجزائر، 
، المكتب الجامعي 9جالل يحي، العالم العربي الحديث والمعاصر، الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين، ج  9

 . 901، ص:3220الحديث، اإلسكندرية، 
 . 02يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص:  1
*

الية بالنشاط المكثف والحيوية المتدفقة، ضبالعاصمة، تميزت مسيرته الن 3231ولد محمد األمين دباغين سنة  

، اعتقل سنة 3299، عّين عضوا إداريا فعاال في حزب الشعب سنة 3212التحق بصفوف حزب الشعب سنة 

على رأس كتلة النواب لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، عّين وزيرا للشؤون  3219إلى أن برز سنة 3291

، )انظر إلى محمد الصالح الصديق ، من الخالدين 3210-82-32ؤقتة في الخارجية عندما أنشئت الحكومة الم

 . (919،910ص:  ،9889نصر، دار األمة، الجزائر، الذين حملوا لواء الجهاد وحققوا معجزة ال
 . 13ص: ،9838في الجزائر، دار هومة، الجزائر،  3219مصطفى الهشماوي، جذور نوفمبر   9
 . 319،312ص: مصرية، القاهرة، تبة النهضة الزائر، مكأحمد توفيق المدني، هذه الج  1
 . 91المنظمة الوطنية للمجاهدين، "شهادة لخضر بن طوبال"، المرجع السابق، ص: 9
، 3291-3299مومن العمري، الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني   1

 . 18ص:، 9881دار الطليعة للنشر والتوزيع، 
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لقد وصل الشعب إلى مرحلة النضج  «وبهذا عّبر لخضر بن طوبال حيث قال :      

والمبادرة لحمل السالح وأّن حركة انتصار الحريات الديمقراطية التي عجزت عن تحقيق 

  »غاية النضال السياسي بسبب أزمتها 
1

 

ظت ويذهب كثير من المؤرخين إلى أن حركة انتصار الحريات الديمقراطية قد حاف     

زب الشعب مع بعض اإلضافات البسيطة المرتبطة أساسا على البرنامج المعتمد من قبل ح

بالتطور الذي عرفته الجزائربعد الحرب العالمية األولى، كما عرفته جميع حركات التحرر 

زعيمها مصالي الحاجفي العالم، وهذا يؤكده 
2

. وقد احتفظت الحركة بنفس برنامج حزب 

الشعب الذي هو نفسه برنامج نجم شمال إفريقيا الذي تطور تحت تسميات مختلفة ولكنه 

 برنامج واحد .

وأّما مصادرة صوت الشعب وتسلط االستعمار في سياسته الجائرة فقد نفذ صبر الحزب      

 39و  31كوسيلة وحيدة لنيل االستقالل، فانعقد مؤتمر يوم  ولم يعد يَر إّلا الكفاح المسلح

ركة انتصار حم ببوزريعة بأعالي العاصمة، وضّم أعضاء حزب الشعب و3291فيفري 

ظمة الخاصة والتي أصبحت فيما بعد نواة نالحريات الديمقراطية. أنشئت على إثره الم

عرف بالشدة والصرامة، م، وصودق على نظامها الداخلي الذي 3219الحرب التحريرية 

ومن شروط التجند وااللتحاق بها: الشجاعة واإليمان والثبات والكتمان والحيوية وسالمة 

الجسم
3
. 

 

 

 

 

                                                           
 . 91المنظمة الوطنية للمجاهدين، المرجع السابق، ص:  3
، المؤسسة 9، الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر، جبن العقون معبد الرحمان بن إبراهي  9

 . 920، ص:3209الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 . 381، ص:9889ع، الجزائر،موجز في تاريخ الجزائر، دار الريحانة للنشر والتوزيعمار عمورة،   1
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 / انخراطه في المنظمة الخاصة: 2

يعتبر إنشاء المنظمة الخاصة     
*

في حقيقة األمر منعرجا حاسما في مسار  3291سنة  

الجزائرية بوجه عام، فهي تجسيد لذلك التطور النوعي التيار الثوري وفي الحركة الوطنية 

من الناحية النظرية وتبلور جدية المنهج الثوري من الناحية العملية وثمرة لجهود الرعيل 

في وضع أولى  مية الثانية الذين يعود لهم الفضلاألول من الوطنيين خالل الحرب العال

ة توجت في األخير بإنشاء "المنظمة لبنات العمل المسلح من خالل تشكيل تنظيمات ثوري

إني موافق على إنشاء جناح  «الخاصة" التي قال بشأنها زعيم الحزب "مصالي الحاج" : 

ناضلين عسكرًيا ويكّونهم سياسًيا، وبذلك نكون قد هيأنا واستعملنا معسكري يتولى تدريب ال

  »جميع الوسائل من أجل تحرير البالد... 
1
. 

العسكرية الخاصةطوبال بالمنظمة التحق لخضر بن      
2

، وقد واصلت نشاطها على ثالثة 

 أنواع :

نشاط سياسي سري يقوم به حزب الشعب تحت إشراف السيد أحمد بودة -3
**

. 

نشاط سياسي علني أو شرحي كما كان يسمى بزعامة كل من السادة: السعيد عمراني  -9

 وشوقي مصطفاوي والحاج شرشالي.

الثالث فهو نشاط استعدادي للثورة المسلحة تقوم به المنظمة الخاصة في جو أّما النوع  -1

تكتنفه السرية المطلقة، وفي مناطق جبلية معينة ومحددة
3
. 

      

                                                           
المنظمة الخاصة: أطلقت عليها عدة تسميات منها المنظمة السرية العسكرية أو شبه العسكرية، أو الجناح  *

 المسلح في حركة االنتصار الديمقراطية، هدفها التحضير لبدأ الكفاح المسلح ضد االستعمار الفرنسي .
م(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 3299-3219للثورة التحريرية )الطاهر جياللي، شبكات الدعم اللوجستيكي   3

الدكتوراه في التاريخ المعاصر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، السنة 
  . 92م، ص:9880/9882الجامعية:

 . 11محمد علوي، المرجع السابق، ص:  9
، مّثل الجزائر في العراق ثم ليبيا وواكب 3211من مواليد عين طاية الجزائر، انتسب إلى الحركة الوطنية منذ **

 جن القاهرة لغاية االستقالل بطلب من جبهة التحرير.س، وأوِدع في ب3211الحركة إلى غاية 
 . 03محمد العربي الزبيري، الثورة في عامها األول، ص:  1
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قد أسندت مهمة ترتيب التنظيم إلى الشاب محمد بلوزداد     
*

، الذي تجمعت فيه خصال 

مة، نظرا لماضيه الحافل بالنشاط المسؤول، أهلته ألن يتقلد بجدارة واستحقاق هذه المه

رئيًسا لها 3298والتفاني، واعترافا بإخالصه وشجاعته انتخب عام 
1
. 

كانت تشكيلة هيئة األركان األولى ""للمنظمة الخاصة" التي كّونها "بلوزداد" غداة      

 م على النحو التالي:3291مؤتمر فيفري 

 قائد األركان: "محمد بلوزداد" . -

األركان ومسؤول منطقة القبائل: "حسين آيت أحمد" نائب قائد -
**

 . 

مسؤول عمالة قسنطينة: "محمد بوضياف" -
***

 . 

 )العاصمة ، متيجة، التطري(: "جياللي رحيمي" . 3مسؤول عمالة الجزائر  -

 )الظهرة، الشلف(: "عبد القادر بلحاج جياللي"  9مسؤول عمالة الجزائر  -

 

 

 

 
                                                           

ر السري لحزب الشعب رة في تأسيس لجنة بلكور في المؤتمبالعاصمة، كان له مباد 3299نوفمبر  81ولد في  *

مة الخاصة في نفس السنة، كان له الفضل في تنظيمها، كما قام بجمع العديد من ظ، ترأس المن3291عام 

 . 3219جانفي  39األسلحة، أصيب بمرض السل بعد استياء حالته وتوفي في 
 ، 3229، منشورات المتحف الوطني، 3219-3018محمد الطيب علوي، مظاهر المقاومة الجزائرية  3

 . 901ص:
باللجوء إلى  3299إلى حزب الشعب، ونادى منذ عام  3299في منطقة القبائل، انضّم عام  3299ولد عام **

الخاصة، نّظم الهجوم  (، ساهم في تشكيل المنظمة3292-3291الكفاح المسلح، عضو المكتب السياسي عام )

، أصبح ممثل جبهة التحرير في نيويورك ثم عضوا في المجلس 3292على مكتب بريد وهران في أفريل 

، بعد االستقالل عارض النظام وسجن إلى أن تمكن من  3219أكتوبر  99الوطني للثورة، اختلف مع رفاقه في 

 (. 302جع سابق، صليعيش في المنفى .)انظر: محمد حربي، مر 3299الفرار في 
بالمسيلة، ناضل في صفوف حزب الشعب، عّين مسؤوال عن  3232جوان  91محمد بوضياف: ولد في ***

، بعد اندالع الثورة كلف بمهمة التنسيق بين الداخل 3219المنظمة الخاصة بقسنطينة ثم مسؤول لجنة الستة 

-83-38ولى رئاسة الدولة الجزائرية (، ت3299-3219والخارج، كان أحد أعضاء المجلس الوطني للثورة)

 .3229جوان  92، أغتيل في 3229
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"أحمد بن بلة"مسؤول عمالة وهران:  -
*

 
1
. 

وقد قاموا بتأسيس الخاليا في المنظمة، وقد أنشئت هذه الخاليا لغرض التدريب      

مناضال، وعن ذلك يقول السيد عبد اهلل  98ليها سكري، ففي األوراس بلغ مجموع مناضالع

كل دار في األوراس لديها بندقية عسكرية، وكان الناس ينتظرون متى يأتي  « بن طوبال:

 .  »مر من الحزب للدخول في الكفاح المسلح األ

مما سبق يتضح مدى نشاط المنظمة واستجابة الشعب لها، حيث عمدت إلى تكوين      

مناضليها سياسًيا وعسكرًيا في كل المناطق الجزائرية، إلعدادهم إعدادا سليما، وفي هذا 

عنا دروسنا األدبية وعندما كّنا في الحركة العسكرية...راج «يقول السيد بن طوبال: 

والعسكرية عدة مرات وحفظناها وتدربنا عليها تدريبا نظريا وتطبيقيا، حتى أولئك الذين لم 

2»  يكونوا يقرأون قد حفظوا دروسهم
. 

انخراطي في  « ثرية فيها، ونلمس ذلك في قوله:تجربة وقد كان لخضر بن طوبال له      

العسكرية عدة مرات،  كيرنا السياسي ودروسنابمراجعة تف هذه المنظمة العسكرية سمح لنا

وصرنا نسأل وأحيانا كان يتسرب إلى نفوسنا الشك وكّنا نقول أن الحزب قد اختار العناصر 

، وأدخلها في هذه المنظمة العسكرية لكي يشغل هذه 3290الثورية التي برزت في سنة

  »العناصر هل هذا الرأي صحيح؟ لكن مع األسف أّكدت األيام صحته 
3
 . 

                                                           
حزب الشعب بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح في مغنية، انظم إلى  3230ديسمبر  91أحمد بن بلة: ولد في * 

في قضية بريد وهران وحكم عليه  3218مسؤوال عن التنظيم وعن المنظمة الخاصة، اعتقل عام  3292عام 

-99، هو أحد زعماء جبهة التحرير، اعتقل بعد اختطاف طائرته يوم 3219لسجن لكنه تمكن من الفرار سنةبا

م، ونائبا لرئيس الحكومة المؤقتة في 3299-3219، كان عضوا في المجلس الوطني للثورة38319

 ( .328.)انظر: محمد حربي، مرجع سابق، ص:3298
م، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ 3219-3211والثوري سعادي أمال، نشاط زيغود يوسف السياسي  3

م، 9839-9831المعاصر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية:

 . 19ص:

، دار هومة، الجزائر، 19/99مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائريةلحسن أزغيدي،   9

 . 13ص:، 9882
 92المنظمة الوطنية للمجاهدين: "شهادة بن طوبال"...، المرجع السابق، ص:  1
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جناحا عسكريا لحزب الشعب، وكانت وفي األخير نستنتج أّن المنظمة الخاصة كانت      

ركة انتصار الحريات الديمقراطية واجهته الشرعيةح
1

؛ أي كفاح الجماهير واألعمال 

السرية
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 911، ص:9882مصطفى سعداوي، المنظمة الخاصة ودورها في اإلعداد لثورة أول نوفمبر، الجزائر،   3
 . 339، ص:9838، الجزائر، 9، ط)المنظمة الخاصة(محمد يوسفي، الجزائر في ظل المسيرة النضالية  9
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 ظروف التحاق لخضر بن طوبال بالثورة: ثالًثا :

لّما بلغت المنظمة الخاصة قمة التنظيم أكتشف أمرها من طرف السلطات االستعمارية      

، حيث قامت باستجوابات 3218بمنطقة تبسة عام   إثر إلقاء القبض على بعض أعضائها

مكثفة استغرقت قرابة أسبوعين، وعن طريق التعذيب تمكنت الشرطة الفرنسية من القبض 

 (؛ منهم المسؤولين المهمين وأعضاءمناضل988أو ما يقارب ) على المئات من المناضلين

هيئة األركان، وقد أصدرت أحكاما مختلفة من أعمال شاقة والسجن المؤبد، منهم أحمد بن 

بلة ومحمد خيضر...، وقد الذ بعضهم بالفرار والتحق بالجبال
1

عقيد لخضر . هذا ما جعل ال

قد التزم المكتب السياسي للحركة الصمت بعد ويتقرب للثورة، ول بن طوبال يعتصم الجبال،

اكتشاف المنظمة
2
. 

وقد أفلت بعض القادة مثل ديدوش مراد ورابح بيطاط ومصطفى بن بولعيد من قبضة      

الشرطة وتّم الحكم عليهم غيابيا، وكان من بينهم لخضر بن طوبال الذي حكم عليه باإلعدام 

ة الجنائية، ورغم ذلك استطاع الهرب إلى من ِقبل المحكم 3213جوان  18غيابًيا في 

الجبال مع أبرز خيرة أبناء الجزائر،... وبهذا فإّن اكتشاف المنظمة الخاصة وما تتبع ذلك 

من اعتقاالت وتعذيب قاد بالضرورة إلى حصول قوات البوليس الفرنسي على معلومات 

إضافية بشأن العمليات التي أنجزت خالل ألشهر السابقة
3
. 

    

 

 

 

 

 
                                                           

 . 9882نوفمبر  91صالح مختاري، ظروف ميالد المنظمة العسكرية السرية الجزائرية، اإلثنين   3
 . 10، ص:9881شخصية وطنية، دار هومة، الجزائر،  31محمد عباس، ثوار عظماء شهادة   9
 . 309، ص:3222العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، اتحاد الكّتاب العرب،   1
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عاش بن طوبال في األوراس ظروفا صعبة من المشقة والعزلة، وقد تأكد أّن سكانه      

مستعدون وبانتظار أوامر الحزب للدخول في الكفاح المسلح، وكانت األوراس حسب ابن 

طوبال مدرسة له وألقرانه، اكتشف من خاللها طبائع الشعب الجزائري، وخاصة في 

ة وضرورة انتهاز الفرصة إلعالن الثورة في هذه  الريف، وحقيقة استعداده للثور

الظروف
1
. 

 / الّلجنة الثورية للوحدة والعمل :7

، أّدى ذلك 3211بعد اشتداد الخالف داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية منذ      

 إلى انقسام الحركة إلى تيارين هما: 

لمصالي الحاج، وتأييد مبدأ الّلجنة المركزية )المركزيون(: ونظرتهم كانت رفض  -3

 السلطة الجماعية والقيادة الجماعية .

 وتيار المصاليين كانت لهم نظرتهم الخاصة أيضا . -9

وبعد انقسام الحزب نهائيا دخل االتجاهان السياسيان في صراع مرير من أجل      

إلطارات االستحواذ على القاعدة النضالية الحائرة، ولم يعترف العديد من المناضلين ا

باالنشقاق الذي حصل للحزب بعد االنفضال،... فراحوا يبذلون الجهود للحفاظ على وحدة 

القاعدة الحزبية
2
. 

كما واصلت بعض المناطق نشاطها العسكري مثل األوراس، إذ رفض بن بولعيد قرار      

موعة قامت بها هذه المنطقة احتضان مج توقف عن العمل، ومن األعمال التياالنفصال وال

 من إطارات المنظمة الخاصة، من بينهم السادة: لخضر بن طوبال، سي المكي بن طرشة،

                                                           
ادرية، العقيد لخضر بن طوبال ودوره في الثورة التحريرية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر سارة قو  3

 . 99، ص:9839تخصص تاريخ معاصر، بسكرة، 
أحمد مهساس، الحركة الثورية في الجزائر )من الحرب العالمية األولى إلى الثورة المسلحة( ، دار القصبة،   9

 . 111، ص:9881الجزائر، 
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رابح بيطاط...، كما التحق بها بعض الفارين من سجن عنابة مثل: مصطفى بن عودة،  

زيغود يوسف،...
1
. 

بادر فريق من ) التيار الثوري المعارض ( يتكون من  3219وفي مستهل سنة      

مناضلي وإطارات المنظمة الخاصة والمنظمة السياسية بإصدار أول منشور بعنوان "نداء 

 من أجل تحكيم العقل "، ... وحّثتهم على تنظيم صفوفهم ترقبا للشروع في العمل الفّعال.

ء المنظمة الخاصة والتنظيم السياسي وتيرة االتصاالت والتشاور، وفيما بعد كّثف أعضا     

وقد شرع بوضياف بصفته مسؤوال مع إطارات الحزب، وحاول إقناعهم بمشروعية مسعاه 

وّصل بدعم من مصطفى بن وأفكاره لحثهم على االنضمام إلى مجموعة من النشطين، وت

يتفق مع اثنين من  أن بح بيطاط إلىييد من ديدوش مراد والعربي بن مهيدي ورابولعيد وتأ

المسؤولين الرئيسيين للجنة المركزية
2
. 

وقد وّضح لخضر بن طوبال على أن أزمة الحزب مناسبة لبروز تيار  قدامى المنظمة      

الخاصة، ومنها اجتمع أربعة من المناضلين وهم حسين لحلول وسيد علي  عبد الحميد 

لّرشاد )بالعاصمة(، بنية العمل على بلورة وتنشيط ومحمد بوضياف ومحمد دخلي بمدرسة ا

قوة ثالثة تعيد للحزب وحدته المحطمة، هذه الجماعة سمت نفسها "الّلجنة الثورية للوحدة 

والعمل" وقررت تأسيس جريدة باسم "الوطني"
3
. 

وكما هو واضح من اسم اللجنة الثورية للوحدة والعمل     
*

، كان هدفها الحيلولة دون 

الحزب وإقناع قيادته، واالنطالق في العمل المسلح انشقاق
4
 . 

 

                                                           
 . 9839فيفري  91النور حاجي، المنظمة الخاصة، السبت عبد   3
 . 93،99ص: ،9838، 9رات الشهاب، الجزائر،طعيسى كشيدة، مهندسوا الثورة شهادة، منشو  9
 . 381، ص:9882شخصية وطنية، دار هومة، الجزائر،  90محمد عباس، رواد الوطنية شهادة   1
للوحدة والعمل مسحت الماضي بالقطع مع اإليديولوجية السياسية  يقول عنها عمار أوزغان: إّن اللجنة الثورية* 

المرابطية )الزوايا( للوطنية التوفيقية، واللجنة الثورية للوحدة والعمل المستمرة الوارثة للمنظمة الخاصة 
 والمغذية للحركة.

 . 13، ص:9880صالح بلحاج، تاريخ الثورة الجزائرية، دار الكتاب الحديث، الجزائر،    9
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، وكانت كحل جذري للصراع والنقاش 3219مارس  91وقد تأسست اللجنة في يوم      

العقيم، الذي كان يدور بين أنصار مصالي والمركزيون
1
. 

 وقد حصرت أهداف الّلجنة في : 

وذلك من خالل تكثيف  العمل على وحدة الحزب والمحافظة على مبادئه الثورية -

االتصاالت بأعضاء اللجنة المركزية من جهة، ورئيس الحزب )مصالي الحاج( ومناصريه 

من جهة أخرى لتقريب وجهات النظر في كيفية تسيير الحزب، ولدفع الطرفين لتبني فكرة 

 الكفاح المسلح والتعجيل به.

المسلح والتصدي لكل  العمل على تجميع إطارات المنظمة الخاصة وإقناعهم بالعمل -

 المحاوالت لتي تدفع بنقل أزمة الحزب إلى القاعدة.

االتصال بقواعد الحركة وإقناعهم بضرورة التزام الحياد إزاء الصراع القائم عن طريق  -

 الوطنية. نشراالتصاالت المباشرة و

 اإلعداد النفسي للمناضلين الذين بقوا على الحياد. -

 لمباشرة العمل المسلح.إعداد أرضية مساعدة  -

ولما فشل المركزيون في تحقيق أهدافهم انسحبوا منها وبقي أعضاء المنظمة الخاصة      

مصممون على العمل المسلح، ... فقد انتهجوا سياسة استقاللية
2

. وقد رأت اللجنة أن العمل 

هو السبيل للتقريب بين الجزائريين الذين يحبون وطنهم
3
. 

ر اللجنة مشاطي، بن طوبال، وزيغود قام زعماء الجناح الراديكالي وتحت ضغط أنصا     

منذ شهر جوان باالنفصال عن حلفائهم المركزيين. ففي هذا التاريخ وبمبادرة كل من بن 

بولعيد وبوضياف وديدوش مراد وبيطاط وبن مهيدي وجهت الدعوة الثنين وعشرين من 

                                                           
  . 9882نوفمبر  91زائرية، اإلثنين صالح مختاري، ظروف ميالد المنظمة العسكرية السرية الج 3
  .  318، ص:9838بسام العسلي، اهلل أكبر وانطلقت ثورة الجزائر، دار النفائس، لبنان،   9
  . 30:ص ،3228 لبنان، النفائس، دار الجزائري، الوطني التحرير جبهة العسلي، بسام 1
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نتائج من تجربة المنظمة الخاصة تبادل اإلطارات لحضور اجتماع بالجزائر، الستخالص ال

اآلراء حول األزمة والتحضير لالنتفاضة
1
. 

 : 22/ اجتماع 2

انبثقت عن اللجنة الثورية للوحدة والعمل ما يسمى باجتماع االثنين والعشرين الذي تّم      

32192في النصف الثاني من شهر جوان 
، في منزل المناضل إلياس دربش

3
. 

االثنين والعشرين لم تظهر إال بعدما باشر السيد محمد بوضياف اتصاالته إّن مجموعة      

مع بعض قادة المنظمة الخاصة بالداخل، واتصاله في نفس الوقت كذلك بالسادة محمد 

يمثلون حزب الشعب الجزائري  اخيضر، أحمد بن بلة، وحسين آيت أحمد، الذين كانو

بالقاهرة
4

ثوق فيها ممن برهنوا على قدرتهم بغية . حيث فكر بوضياف في جمع عناصر مو

تدارس الوضعية وإقرار ما ينبغي عملهن وإن كان هو نفسه وبعض من مقربيه أتّموا رسم 

المحاور الرئيسية الستراتيجية التعبئة والنظال
5
. 

وسيضع هؤالء الرجال، رواد الثورةن حدا نهائيا لجزائر محرومة من حقها في الحياة      

 91لف المجموعة األولى التي أسست اللجنة الثورية للوحدة والعمل في الوطنية،...تتأ

، من االشخاص اآلتية أسماؤهم: ابن بولعيدن ابن بلة، آيت أحمد، ديدوش 3219جويلية 

مراد، كريم بلقاسم، ابن مهيدي، بوضيافن وخيضر، وبيطاط. أّما األعضاء اآلخرون الذين 

وسويداني، ابن طوبال، وبوشعيب، مرزوقي،  اكتملت بهم الّلجنة فهم: زيغود يوسف،

بوصوفن ابن عودة، باجي، ابن مصطفى، مشاني، وهالل، بوعلي، بوعجاج، ولعمودي، 

ابن علة، وحباشي
6
. 

      

                                                           
  . 12محمد حربي، الثورة الجزائرية، سنوات المخاض، سلسلة صاد، ص:  3
 . 09، ص:3209ار البعث، الجزائر، محمد العربي الزبيري، الثورة الجزائرية في عامها األول، د  9
 . 19، ص:9838، دار األمة، الجزائر، 9، ط3299-3219خية لثورة في الوالية الثالثة التارييحي بوعزيز، ا  1
، منشوورات المركز الوطني 3293-3219محمد العربي الزبيري وآخرون، كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية   9

  . 99، ص:9881، الجزائر، 3219للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  . 92عيسى كشيدة، المرجع السابق، ص:  1
  . 321، ص:مرجع سابقمحمد يوسفي،   9
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حضر لخضر بن طوبال اجتماع الثنين والعشرين رفقة زيغود يوسف، وسويداني،      

تّم فيه االنتقال إلى مرحلة العمل واجي مختار، ومن بين ما سجله عن هذا االجتماع أنه 

المسلح، وانتخاب منسق وطني الختيار القيادة، "وقد فوضت السلطة إلى محمد بوضياف 

لتعين القيادة، وعمل بوضياف على تشكيل لجنة من تسعة أعضاء، أوِكلت إليهم قضية 

االنطالق بالتنظيم نحو الثورة"
1

 

ام مركزا على إنجازات المنظمة الخاصة من كما كِلف محمد بوضياف بتقديم تقرير ع     

، وتقديم عرض عن تطور الحزب وأسباب األزمة التي أّدت 3219إلى غاية  3218سنة 

إلى االنقسام مطالبا في النهاية باتخاذ قرار حاسم يتالءم والوضع السياسي في الجزائر 

 والبلدان المجاورة.

 وقد اختتم االجتماع باتخاذ القرارات التالية :     

 ام الحاصل في الحزب والجهات المتسببة فيه.إدانة االنقس -

 االلتزام بمحو اآلثار المترتبة عن هذه األزمة وإنقاذ الحركة الثورية من السقوط . -

يةإعالن الثورة المسلحة كسبيل وحيد لتحرير الجزائر وتجاوز الخالفات الداخل -
2
 . 

ويؤكد العقيد بن طوبال على أهمية خطوة تفجير الثورة وذلك باعتبار أّن نجاحها      

عندما اجتزنا مرحلة االنطالقة أدركنا أننا  «يقتصر على دفع الشعب الحتضان الثورة، 

سننجح ألنه إذا انطلق الرصاص في أول نوفمبر في الجزائر بأسرها، فإّن األمر يصبح 

بعدئٍذ سهًلا، لماذا؟ ألّن الحركة الوطنية لم تكن في المدن فقط بل كانت في البوادي كذلك، 

انت قسمتها عندما غادرناها ويعني أنها دخلت لدى الشعب الحقيقي، فاألوراس وحدها ك

( 9988( مناضال، وقسمة سكيكدة تضم ألفين وستمائة )9988تضّم الفين وأربعمائة )

مناضال، والقسمة ليست الدائرة، ولم تكن مشكلة األكل عندما نخرج من المدن مطروحة، 

   »فالمناضلون كانوا على أهبة االستعداد للقيام بذلك 

                                                           

. 312، ص:3209، 9سلي، نهج الثورة الجزائرية )الصراع السياسي(، دار النفائس، بيروت، طبسام الع   1  
-3219بوهناف يزيد، مشاريع التهدئة الفرنسية إّبان الثورة التحريرية وانعكاساتها على المسلمين الجزائريين  9

. 31، ص:9839، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، 3299   
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رأي واحد للعمل المسلح الفوري، وهناك اتخذ القرار التاريخي  وهكذا اتفق الجميع على     

بتفجير الكفاح المسلح، وتشكلت من هنا لجنة الستة لقيادة الثورة في الداخل
1
. 

درست لجنة الستة في اجتماعها مسالة تنظيم العمل، من جانب قواعد السير والتنظيم      

ية المنظمة السياسية "جبهة التحرير السياسي العسكري للبالد، وذلك بعد أن قررت تسم

الوطني " والمنظمة العسكرية "جيش التحرير الوطني "
2
. 

وبهذا تكون المسؤولية السياسية والعسكرية قد تحددت بدقة، وكان على العناصر األولى      

ل أن يتفقدوا ويراقبوا مناطق القطر الخمس التي سيجولها جيش مللجنة الثورية للوحدة والع

رير الوطني فيما بعد إلى واليات هي:التح
3

 

 سها مصطفى بن بولعيد .ألولى )األوراس النمامشة( وعلى رأالمنطقة ا -3

 سها ديدوش مراد .ثانية )الشمال القسنطيني( وعلى رأالمنطقة ال -9

 المنطقة الثالثة )القبائل الكبرى والصغرى( وعلى رأسها كريم بلقاسم . -1

 رأسها رابح بيطاط . المنطقة الرابعة وعلى -9

المنطقة الخامسة وعلى رأسها العربي بن مهيدي -1
4
 . 

     

 

 

 

                                                           
  . 312، ص:9880، منشورات ثالة، الجزائر، 9عبان رمضان، تر: زينب زخروف، ط ،خالفة معمري 3
  . 91،99ص:مرجع سابق، محمد عباس،  9
  . 321محمد يوسفي، المرجع السابق، ص: 1
، دار القصبة، 3299-3299علي كافي، مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري 9

  . 19:، ص9838الجزائر، 
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وصار بوضياف منسقا بين قيادة الداخل والخارج وهم أحمد بن بلة، محمد خيضر،       

أحمد حسين
1

. وبذلك توجهت قيادة الشمال القسنطيني إلى الميدان، وهنا برز دور العقيد 

عندما اتخذنا القرار، قرار إعالن الثورة  «رد في شهادته: لخضر بن طوبال حسب ما و

 3219أكتوبر  91ألنه في اجتماع   »توجه كل واحد مّنا لمنطقته واستعمل وسائله الخاصة 

موعدا  3219حوصلت لجنة الستة ما توصلت إليه من تحضيرات محددة تاريخ أول نوفمبر 

الندالع الثورة
2
. 

لثانية للشمال القسنطيني ديدوش مراد بمساعدة زيغود يوسف وكان على رأس المنطقة ا     

 وكانت تحتوي على أربع نواحي:

 ناحية الشرق "سوق أهراس"، "القالة"، أسندت إلى باجي مختار . -

 ناحية عنابة، أدوغ، هوارة، البهايرة، قالمة، عين الباردة، أسندت إلى بن عودة عمار . -

 بها ديدوش مراد وزيغود يوسف .ناحية الوسط "سمندو" التي نشط  -

ناحية ميلة، جيجل، المسيلة، جميلة، العلمة، سطيف، أسندت لعبد اهلل بن طوبال؛ إذ قام  -

من ثمة توزيع المناشير خاصة بجبهة ت مع العديد من مجاهدي المنطقة وبإجراء اتصاال

التحرير الوطني
3
. 

ثورة المسلحة لم تكن دقيقة، ولذلك ويقول علي كافي في مذكراته أن عملية التحضير لل     

عرفت بعض الفتور والصعوبات في بعض المناطق؛ حيث قال له المجاهد عبد اهلل بن 

 طوبال أنه طرح السؤال : هل ننّظم أم ننطلق ثّم ننّظم؟

  

 

                                                           
، 9831، دار هومة، الجزائر، 3299-3219يوسف مناصرية، دراسات وأبحاث حول الثورة التحريرية 3

 . 981ص:
  . 11محمد عباس، نصر بال ثمن، دار النهضة للنشر، الجزائر، )د.ت(، ص:  9
المجاهدون، لى نوفمبر كما يرويها المجاهد لخضر بن طوبال، الطريق إ المنظمة الوطنية للمجاهدين، شهادة 1

  . 21)د.س(، ص:
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وما تّم االتفاق حوله هو عدم العودة إلى ارتكاب األخطاء، كما حدث في المنظمة      

ببت في اكتشاف قادتها وإجهاضهاالسرية، والتي تس
1
. 

ونجد أّن الناحية التي كان بن طوبال مسؤوال عنها انطلقت عملياتها على رأس فوجين:       

األول من ميلة صوب منجم بولحمام بقيادة المجاهد عمار لقومير، حيث سلمهم خالل 

عودتهم العقيد منشورات بيان أول نوفمبر لتوزيعها، والفوج الثاني توجه صوب القرارم من 

بي، ولعدم وصول األوامر من بن طوبال رجعوا إلى الجبلميلة بقيادة العر
2
. 

كان بن طوبال حكيما في تسيير هذه الناحية، فقد كان متفهما للظروف وعطوفا على      

 جنوده من جهة، وصارما وحريصا على النظام من جهة أخرى.

العصابات  وأيضا فإّن بن طوبال أخذ بتعليمات قائد المنطقة ديدوش مراد، وكانت حرب     

هي استراتيجية العمل الثوري له حسب شهادة المجاهدين،... وقد أظهر بن طوبا ورفاقه 

حنكة في مواجهة الظروف الصعبة التي واجهت الثورة في أشهرها األولى
3

. 

ونخلص في ختام هذا المبحث إلى أن العقبات الكثيرة التي واجهت إطارات المنظمة      

لى أزمة حركة والتغير الذي مّس حزب الشعب، باإلضافة إ ،3219و  3218الخاصة بين 

انتصار الحريات الديمقراطية، "لم تكن في واقع الحال سوى عوامل مساعدة يرجع إليها 

الفضل في استكمال شروط تفجير الثورة"
4

مناضل  088. وكان في أول نوفمبر ما يقارب 

 ر القوى العسكرية في العالم.قطعة سالح قديمة، وذلك لتحدي أكب 988بحوزتهم أقل من 

 

 

 

                                                           
  . 11علي كافي، المرجع السابق، ص: 3
  . 991، ص:3223، دار البعث، الجزائر، 9عمار قليل، ملحمة الجزائر، ج 9
  . 18:ص السابق، المرجع كافي، علي 1
  . 199، ص:مرجع سابقمصطفى سعداوي،  9



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .تمهيد

 مدخل إلى التنمية املحلية املبحث األول:

 أسس التنمية املحلية :الثاني املبحث

دور االستثمار الصناعي في تحقيق التنمية  املبحث الثالث:

 املحلية

 .الثاني خالصة  الفصل
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النشاط الثوري للخضر بن طوبال بالشمال القسنطيني من  الفصل الثاني : 

 : م5511إلى  5511

 م :5511ا : دوره في هجومات الشمال القسنطيني أوًل

كانت نقطة تحول هامة في تاريخ  4591أوت بعد الفاتح نوفمبر  02إّن هجومات      

الثورة
1

، فبعد استشهاد
*

قائد المنطقة ديدوش مراد تسلم القيادة بعده زيغود يوسف 
**

    

وواصل طريق ديدوش، وقد عرف زيغود يوسف بنشاطه التنظيمي والسياسي داخل 

رئيسيا لقائد المنطقة إلى جانب مسؤوليته على ناحية  الجزائر، وقد عّين بن طوبال مساعدا

ميلة والميلية، حيث سمحت حنكة وخبرة هذا األخير بتعميم الثورة على كل األماكن لتصبح 

أوت هو  02الثورة شاملة وعارمة، ومن أهم ما توصل إليه لخضر بن طوبال لإلعداد لـ 

والتي تسعى باستمرار لخنق الثورة تحصين الثورة وحمايتها، خاصة ضد السياسة الفرنسية 

في مهدها األول
2

، وفي هذا الوقت بدأت قوات االحتالل تتوافد على الشمال القسنطيني، 

، ألن هذه الذكرى من  4599ماي  20وكانت المناسبة لبدء المعركة الحقيقية هي مناسبة 

بعمل ثوري،  أشد الذكريات إيالما على نفس كل جزائري لذلك قرر المجاهدون أن يحيوها

وقد انطلقت هذه العملية من دائرة الميلية في الشمال القسنطيني، وشملت قطع الطرق 

والجسور وأعمدة الهاتف،...
3
. 

                                                           
 ،0220 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار نوفمبر، أول ثورة في حاسمة محطات مالح، عمار 4

 . 440:ص

 . السمندو كوندي بلدية قرب بوكركرة معركة في ،4599 جانفي 40 يوم استشهد *
 الشعب، وحزب الكشافة صفوف في ناضل حاليا، سكيكدة والية السمندو ببلدية 4504 سنة ولد: يوسف زيغود  **

 وكلف 00 اجتماع حضر ،4511 عام البلدية االنتخابات في نفسه رشح ،4519 ماي 20 يوم سلمية مظاهرة نّظم

 أوت 02 هجومات هندس السمندو، جندرمة على جريئة عمليات شّن 4591 نوفمبر 24 وفي للثورة، باالستعداد

 مقالتي، اهلل عبد. د: إلى ينظر. ) 4591 سبتمبر 09 في استشهد الصومام، مؤتمر إلى الداعين من كان ،4599

 .343:ص الجزائر، ،4ط الجزائرية، الثورة وأبطال شهداء أعالم قاموس
  . 13،11:ص السابق، المرجع كافي، علي الرئيس مذكرات كافي، علي 0
 .  320:ص الجزائر، ملحمة قليل، عمار 3
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صبحت الثورة مهددة، وقد كان بعد هذا درس بن طوبال الثورة في المنطقة، حيث أ     

األكبر منذ بداية الثورة على المنطقة األولى )األوراس(، ألن السلطات الفرنسية  العبء

 وفي ذلك  «تعتبرها قلعة وقوة كبرى للثورة، وفي هذه األثناء يقول لخضر بن طوبال: 

الوقت كان راسلنا "شيحاني بشير
*

"
 

يستنجد ويقول: نحن في خطر الزم الواليات
**

، اعملوا 

 . » ناعمليات لفك الحصار علي

وأمام هذا الوضع الذي تعيشه الثورة في كل المناطق عامة وفي األوراس خاصة كان       

 البد على المناطق األخرى أن تعمل شيئا خاصة المنطقة الثانية.

 «وإثر الرسالة قامت المنطقة الثانية باتخاذ إجراءات يقول عنها المجاهد بن طوبال:      

أخرى وكنا نظن هذه العمليات تكفي لفك الحصار...، وكانت  وفي هذا الوقت قررنا عمليات

هذه العمليات في الحّروش وسكيكدة، ولكن بسبب القوة المحدودة التي بين أيدي جيش 

التحرير لم يتمكنوا من الوصول إلى الهدف، لكن هذه العمليات قد خففت نوعا ما من 

طوبال أن زيغود يوسف كان  الحصار، وعن التفكير في فك الحصار قال السيد لخضر بن

، وذلك لفك  »يفكر ما هي العملية الغير عادية... والتي لم يقم بها الثوار خالل الثورة 

الحصار عن المنطقة األولى، ومن هنا فكر الشهيد زيغود يوسف ولخضر بن طوبال 

م4599أوت  02للوصول إلى حل ناجح صار يسمى منذ ذلك التاريخ انتفاضة 
1
 . 

 فتنحصر في: 4599أوت  02عن أهداف وغايات هجومات  أّما     

مضاعفة عدد مراكز التوتر في أماكن كثيرة من المنطقة الثانية لفك الحصار المضروب  -

على منطقة األوراس، بعد أن نقل االستعمار معظم قواته في محاولة منه لتطويق الثورة 

 والقضاء عليها بصفة نهائية.

ونقل الحرب الساخنة من الجبال واألرياف إلى المدن والقرى، تعميم الثورة وترسيخها  -

وبذلك يتم ضرب عصفورين بحجر واحد: فمن جهة يخفف الضغط المفروض على الريف 

                                                           
ألوراس( .) األولى المنطقة قائد بولعيد بن لمصطفى نائبا كان: بشير شيحاني   *  

يقصد المناطق ألنها لم يطلق عليها اسم الواليات بعد مؤتمر الصومام .  **   
. 420،423، مرجع سابق، ص:أزغيدي محمد لحسن  4   
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من أجل محاولة خنق التنظيم الثورين ومن جهة أخرى ليتأكد االستعمار من أن الثورة في 

كل مكان
1

لملك المغربي محمد الخامس أوت نفي االستعمار الفرنسي ل 02، كما يصادف 

، وهذا يعطي بعدا للتضامن واالحساس بالمصير المشترك ووحدة 4593إلى مدغشقر عام 

 النظام.

نظار الدولية للقضية الجزائرية وكفاح شعبها ضد االستعمار الفرنسي، وإدراجها لفت األ -

العالمي للكفاح  ضمن أعمال ومناقشات الجمعية العامة لألمم المتحدة للحصول على التأييد

المشروع للشعب الجزائري
2
. 

بعد أن حددت األهداف والغايات لهذا الهجوم، شرعت قيادة المنطقة الثانية تحت      

إشراف زيغود يوسف في التحضير واإلعداد لهذه العملية وعليه فقد انطلقت عدة اجتماعات 

األول في شهر  وتحضيرات بحضور جميع المسؤولين في المنطقة حيث عقد االجتماع

جويلية في دشرة الزمان في دار رابح يونس في الطريق الجبلي الرابط بين سكيكدة والقل، 

ومن بين الذين حضروا اجتماع الزمان لخضر بن كوبال، علي كافي، عمار بن عودة
*

 ،

حيث تسلموا األوامر والتعليمات من زيغود يوسف استعدادا لليوم المشهود، وقد تّم في هذا 

تماع رسم الخطوط العريضة للعمليات وانتهت بتعيين المسؤولية، فعّين بن طوبال على االج

الناحية األولى التي تبدأ من سوق االثنين غربا إلى وادي الرمال شرقا وجنوبا ميلة، قرارم 

إلى تالغمة وتشمل العلمة وإلى غاية سطيف
3

 . 

     

 

                                                           

. 411محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص:   1
  
 . 331:ص سابق، مرجع قليل، عمار 0

، يأتي في الترتيب بعد زيغود وبن طوبال، تقّلد 4592من أسرة عريقة في والية عنابة، التحق بالجبال سنة * 

كة باسم جيش التحرير الوطني في مفاوضات إيفيان، عّين بعد المشارآخرها مسؤوليات كثيرة أثناء الثورة 
، ونائب 4551ني منذ سنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوط االستقالل سفيرا في طرابلس، عضو اللجنة

 رئيس ثم رئيس لجنة االنضباط .
  . 04:ص سابق، مرجع كافي، علي 3
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لهجوم سيقع يوم السبت وفي النهار على وخالفا لما وقع في الفاتح نوفمبر فإن هذا ا     

الساعة الثانية عشر بالضبط ألن الجو يكون حارا وهو وقت خروج األوربيين من أعمالهم 

لمجاهدين الدخول إلى لتناول طعام الغداء، فيشكلون تجمعا يسهل من جهة على مجموعات ا

 عدد الموجود.ومن جهة أخرى تكون خسائر العدو كثيرة نظرا لكثرة ال أماكن العدو،

أوت هجم المناضلون مسلحون في الغالب بالسالح  02ويستمر الهجوم ثالثة أيام، وفي      

األبيض بجانب المجاهدين بسالحهم الحربي على القرى والمدن الموجودة في هذه المنطقة، 

ووقعت هجمات عديدة على كل شيئ يعبر عن الوجود االستعماري: جسور، طرقات، 

رباء، مزارع المعرين، ثكنات الجيش والشرطةأسالك وأعمدة التلفون والكه
1

، وفي مدينة 

الميلية أيضا التي كانت مركز قيادة لخضر بن طوبال نصب كمين لحاكم الميلية على 

كلم من الميلية، الحاكم "رينو" الذي وقع في 9الطريق الرابط بين الميلية وقسنطينة على بعد 

هجوماتهم باحتالل قرية "أرقوا"كمين وتّم قتله، كما تّوج المجاهدون 
*

، التي أدى إلى 

تحريرها والتي ستصبح مركز قيادته لمنطقة الشمال القسنطيني
2
. 

فالبرغم من الخسائر إّلا أن الهجومات نجحت وهذا إن دّل على شيئ فإنما يدّل على      

ال: حنكة وخبرة هذا المسؤول الفد لخضر بن طوبال، فحسب شهادة العقيد لخضر بن طوب

وإذا عدنا إلى ذلك الوقت نحصي الخسائر فإننا نقول أنها كانت جسيمة، لكن األهداف التي «

حققناها كانت قد شجعتنا وأدخلت البهجة إلى نفوسنا من الناحية االستراتيجية...، لقد 

3»تحررت مناطق كاملة...
. 

فيليب )سكيكدة(  أما عن الخسائر فنجد أن خسائر االستعمار كانت كبيرة حيث تّم في     

كلم(، فخربوا 0الهجوم على المطار وتخريبه والذي يبعد على المدينة ثماني كيلومترات )

عددا من الطائرات الحربية والمباني العسكرية، وقتلوا عددا كبيرا من الجنود، كما 

حوصرت أحياء المعمرين من قبل المسبلين بزيهم المدني، وفجرت مراكز المخابرات 

                                                           
، 0221حدادن للنشر، الجزائر، ا، مؤسسة 4510-4591زهير احدادن، المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية 4

. 02ص:  
قرية أرقوا: برج علي حاليا كان يسكنها المعمرون، حيث تّم تحريرها تماما ورفع العلم الجزائري فيها .  *  
. 310عمار قليل، مرجع سابق، ص: 0  

. 443، ص:0244، وزارة الثقافة، الجزائر، 0السياسي للثورة الجزائرية، جعبد اهلل مقالتي، التاريخ   3  
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قتيال وحوالي مئة مليون فرنك  39ي المجمل وصلت خسائر االستعمار إلى العامة، وف

فرنسي
1
. 

شهيد أغلبيتهم الساحقة من  40222أّما عن خسائر الجزائريين فقد وصل الرقم حوالي      

الجماهير العزل جلهم في مدينة سكيكدة والخروب
2
. 

 02سلبية، وبالنسبة لهجمات  إّن قيمة أي عمل رهينة بما يخلفه من نتائج إيجابية أو     

أوت  02فقد تركت نتائج هامة في مسيرة الثورة التحريرية الكبرى، فهجومات  4599أوت 

لم تكن نتيجة اليأس القاتل الذي سيطر على كل من زيغود يوسف ولخضر بن  4599

طوبال أو تحت أزمة الضمير كما قال فرحات عباس، بل كانت تحديا عسكريا استطاع أن 

ضد سلطات االحتالل وأثبت قوة الثورة واستطاع فك الحصار المضروب على يقف 

 األوراس.

على بلورة التضامن الشعبي وتعميق القناعة الثورية  4599أوت  02عملت نتائج       

وتكريس الضمير وتجسيد الشمولية ووضع حد فاصل ونهائي بين مؤيد الثورة وعدوها
3

 ،

أوت أن  02لى المستوى الخارجي فقد استطاع هجوم هذا على المستوى الداخلي، أما ع

ينقل صوت الشعب الجزائري إلى المحافل الدولية والرأي العام العالمي، وتسجيل القضية 

الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة في سبتمبر 

من إقناع الرأي العام ألنها ثورة  ، رغم المعارضة الفرنسية، وبذلك تمكنت الثورة4599

إّن ما  «يل على الحدث بقوله: زولة كما تّدعي فرنسا، وعّلق سوستشعب ال تمّرد جماعة مع

4 »وقع في نيويورك أثمن من قافلة أسلحة توجه إلى جبة التحرير 
. 

 

                                                           
رسالة مكملة لنيل شهادة الماجستير في  ،91/10التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائريةأمال شلبي،   4

. 310ص: ،0221-0229التاريخ الحديث والمعاصر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بباتنة، السنة الجامعية    
. 01علي كافي، مرجع سابق، ص: 0  

. 01،00علي كافي، مرجع سابق، ص:  3  
. 00، مرجع سابق، ص:0بشير بالح، تاريخ الجزائر،ج  1  
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م أوت المظفرة، رجع كل مسؤول من المنطقة الثانية إلى موقعه لتقيي 02بعد عمليات      

العملية، استعدادا للمؤتمر المحلي الذي دعى إليه زيغود يوسف في األول من نوفمبر 

، الذكرى األولى النطالقه، وذلك بالمكان المسمى "تايرة"4599
*

، أو دّوار بني صحيح، 

مجاهد من مسؤولين وجنود، ونالحظ بأن هذا المؤتمر المحلي  122عقد االجتماع وحضره 

أوت فقط، بل كان تقييما لجميع ما تّم خالل  02صرا على نتائج لم يكن جدول أعمال مقت

السنة األولى للثورة
1
. 

زار المنطقة الثانية الطالب الشاب عمار رشيد 4599وفي شهر نوفمبر      
**

، فكان حدثا 

أوت كان في الطريق الصحيح للثورة، ثم بعد ذلك زار سعد  02هاما حيث أثبت أّن 

دحلب
***

ن في استقباله، والذي سّجل انطباعا جيدا أن الثورة في المنطقة قسنطينة حيث كا 

الثانية بخير
2

. 

أوت يمكن اعتباره من المالحم الكبرى في تاريخ ثورات القرن  02وهكذا فإّن هجوم      

، ومنعرجا حاسما في تاريخ الثورة الجزائرية، ومّما يؤكد األهمية التاريخية لهذا اليوم 02

45993أوت  02هو انعقاد أول مؤتمر لجبهة التحرير الوطني في ذكراه األولى أي 
. 

     

 

 

                                                           
دّوار أوالد مبارك يشرف عليه محمد بن ساسي التابع لمسؤولية بن طوبال.*   
 . 53علي كافي، مرجع سابق، ص: 4
، تّم 4599في جامعة الجزائر، قبل أن يصبح أحد األعوان المباشرين لعبان خالل  كان طالبا في كلية اآلداب  *

، واستشهد بعد بضعة شهور 4591، والتحق بالوالية الرابعة فور اإلفراج عنه في 4599اعتقاله في أواخر 

 خالل اشتباكه مع العدو في األطلس البليدي.
، أصبح كاتبا لمصالي الحاج، 4511الشعب سنة  بتيارت، انخرط في حزب 4545سعد دحلب: ولد سنة **  

، وقد عّين في مؤتمر الصومام في لجنة التنسيق والتنفيذ، توفي في 4593انتخب عضوا في اللجنة المركزية في 

 ( 413، ص:0225.) انظر إلى :محمد عباس، رواد الوطنية، دار هومة، الجزائر،  41-20-0222

 . 50علي كافي، مرجع سابق، ص: 0

 . 420، ص:4550م، دار البعث، الجزائر، 4599أوت  02موسى تواتي ورابح عواد، هجوم   3
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سبق ذكره في هذا المبحث يتضح جليا الدور البارز الذي لعبه لخضر بن طوبال  ومّما     

في هجومات الشمال القسنطيني، هذه األخيرة التي يمكن اعتبارها مظهرا من مظاهر 

التنسيق العسكري بين حنكة العقيد زيغود يوسف وخبرة مسؤوله األول لخضر بن طوبال، 

والثانية ثم بين  ال بين المناطق خاصة بين األولىتصوقد أعطت الهجومات دفعا جديدا لال

 مختلف المناطق، وسيتجسد هذا في عقد مؤتمر الصومام .
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 : 5511أوت  02ؤتمر الصومام ا : دوره في مثانًي

قبل الحديث عن مؤتمر الصومام، البّد من الكالم عن الوضع الذي كانت عليه الثورة      

كانت كل والية منغلقة على نفسها  «قبل المؤتمر، حيث وصفها القائد لخضر بن طوبال: 

وتتحرك بوسائلها الخاصة، وكان كل مسؤول والية يتدّبر أمره بمفرده بتوفير المأكل لجنوده 

وتوزيع المنشورات التي تتناول السياسة، ويحرص على أن تكون هذه وتنظيم الشعب 

السياسة مطابقة لتلك التي تتبع في الواليات األخرى، كانت المهمة صعبة ألن قادة الواليات 

لو لم يكونوا وطنيين ناضجين وأذكياء، كان يمكن أن نرى ست سياسات مختلفة، وست 

وست واليات مختلفة، ولقد كانت صعوبة في  استراتيجيات مختلفة، و ست شعوب مختلفة،

1 » االتصال بالواليات  راح وراءها العديد من األبطال
. 

ولقد صّمم النظام االستعماري على إجهاض الثورة بكل قوته، فأدى إلى صعوبة      

االتصال بين مختلف قيادات جيش التحرير الوطني، كما كانت الحاجة شديدة إلى السالح، 

م على قادة الثورة من أجل التحضير الجتماع وطني لدراسة وضع الثورة وهذا ما لز

وتشريع ميثاق سياسي، يحدث وسائل وأهداف الثورة، وفي هذا الصدد يقول لخضر بن 

في  4591قّررنا تنظيم ملتقى أو ندوة وطنية... للمناقشة، وبدأ منذ شهر أفريل  «طوبال: 

  »تنظيم المؤتمر
2

. 

 لتي دعت لعقد المؤتمر تتمثل في:أما األسباب ا     

 تقييم المرحلة السابقة من عمر الثورة بكل إيجابياتها وسلبياتها . -4

وضع استراتيجية تنظيمية موحدة وشاملة ودائمة للعمل الثوري على الصعيد الداخلي  -0

 والخارجي .

 واالجتماعي .الخروج بتنظيم جديد محكم في الميدان العسكري والسياسي واإلداري  -3

                                                           
م، مؤتمر الصومام في 4591-4591مبروك بلحسين، المراسالت بين الداخل والخارج )الجزائر، القاهرة(  1

  . 10، ص:0221مسار الثورة التحريرية، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

. 434،430المرجع السابق، ص: ،محمد لحسن أزغيدي  2
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إصدار وثيقة سياسية عملية للثورة -1
1

 . 

كانت فكرة انعقاد المؤتمر في البداية متجهة إلى شمال قسنطينة، حيث أعلن زيغود      

استعداد منطقته الحتضان المؤتمر، وبعد االتصاالت  4599أوت  02يوسف بعد هجومات 

الجمة التي شهدتها منطقة الشمال العديدة التي جرت بين قادة المناطق، ونظرا للصعوبات 

القسنطيني فقد تعذر على قيادة الثورة عقد المؤتمر الوطني هناك، كما تعذر عقده في جبال 

سوق أهراس أو جبال األوراس، خاصة بعد استشهاد قائدها األول مصطفى بن بولعيد
2
. 

أخزر أمقران، وبعد مداوالت جديدة تّم االتفاق أن يعقد المؤتمر في قرية إيفري،      

الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الصومام، على بعد بضعة كيلومترات من مدينة 

م4591أوت  02)أقبو(، والية بجاية حاليا في 
3
. 

حضر المؤتمر كل من زيغود يوسف، لخضر بن طوبال، عمار بن عودة، علي كافي،      

روبيح حسين، مزهودي إبراهيم
*

مال القسنطيني(، وكريم بلقاسم ، عن المنطقة الثانية )الش

عن المنطقة الثالثة )القبائل(، ومّثل المنطقة الرابعة أوعملران عمى، أّما المنطقة 

الخامسة)وهران( العربي بن مهيدي وعّبان رمضان عن جبهة التحرير الوطني
4

، ولم 

مجريات يحضر المناقشات النواب اآلخرون لقادة المناطق )الواليات(، لكنهم أحيطوا علما ب

األشغال، واستشيروا طبعا من طرف مسؤوليهم، ولم يحضر األشغال ممّثلوا المنطقة األولى 

)األوراس، النمامشة( بسبب استشهاد مصطفى بن بولعيد، والوفد الخارجي
**

رغم أنهم  

استدعوا رسميا
5
. 

                                                           
  . 121، ص:0243، الدار العثمانية، الجزائر، 4عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة، ج 4
م، منشورات المتحف الوطني 4591-4591األولى  يجية الثورة الجزائرية في مرحلتهاأحسن بومالي، استرات 0

  . 331للمجاهد، ص:
 . 15، ص:0221، دار النعمان، الجزائر، بن يوسف  بن خدة، شهادات ومواقف 3
، 4599، درس بجامع الزيتونة، انضّم إلى جبهة التحرير الوطني 4500أوت  45مزهودي إبراهيم: من مواليد  *

عّين كنائب سياسي لزيغود يوسف، عّين كعضو إضافي في المجلس الوطني للثورة. انظر أيضا: محمد عباس، 

 . 351ص: مرجع سابق،
 . 419، ص:0221، حميد عبد القادر، فرحات عباس رجل الجمهورية، دار المعرفة، الجزائر 1

  الوفد الخارجي هم: خيضر، آيت أحمد، بن بلة .*  *
  . 93مبروك بلحسين، المرجع السابق، ص: 9
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ع ولقد اعترضت عدة أحداث وفد المنطقة الثانية عند حضوره لمؤتمر الصومام، ووق     

في مواجهة مع االستعمار، فوقعت بينهم اشتباكات، ولهذا بقي الوفد بضعة أيام في وضع 

حصار، واشتبك مع العدو وأخذ منه السالح وتبّرع به للمنطقة الثالثة ألّن االشتباك جرى 

فوق ترابها
1

، وقد أّكد لخضر بن طوبال بأن العدو تمكن من تطويقهم من كل الجوانب مّما 

فقة زيغود إلى منخفض ناحية وادي الصومام، حيث أكد بن طوبال أن هذا جعله يّتجه ر

الحصار يعتبر من أصعب الفترات التي عاشها خالل الثورة
2

. 

وبهذا استطاع مؤتمر الصومام استعراض حصيلة اثنين وعشرين شهرا من الكفاح، في      

لثورةخالل عشرة أيام لمناقشة جدول األعمال، الذي شمل كل ما يتعلق با
3
. 

 بدأ المؤتمر في دراسة مختلف القضايا األخرى، منها:     

، ونلمس ذلك من قول بن طوبال كرّد فعل على عّبان 4599أوت  02انتقاد عّبان لعملية  -

هجومات وإذا تطلب األمر فإننا سنعيدها، ولي لدينا تقرير لنقدمه لإّنا قمنا با «فيما معناه: 

 . »دا لنا لك، ألنك ببساطة لم تكن قائ

مبدأ أولوية الداخل على الخارج وأولوية السياسي على العسكري: اعترض كل من زيغود  -

يوسف ولخضر بن طوبال على إدخال السياسيين بكثافة إلى جبهة التحرير الوطني، حيث 

يبدو أن سياسيي العاصمة الخمسة كّونوا قيادة  «صّرح بن طوبال في هذا الشأن بقوله: 

4  » وا بنا إلى هنا لكي نصادق عليهامسبقا، وجاء
، وقد أثبت التاريخ أّن قرار أولوية 

هناك من السياسي على العسكري، تسبب في شرخ كبير وأليم في صفوف الثورة، فأصبح 

وآخر يقول أنا من جبهة التحرير يقول أنا من جيش التحرير،
5

 ، حيث يقول بن طوبال :   

 .  »  ناضلين قبل كل شيئلقد عارضنا المبدأ ألّننا كنا م «

                                                           
  . 424علي كافي، المرجع السابق، ص: 4
نوفمبر  49، 20الجزائري )المقاومة الجزائرية(، ع:جريدة المجاهد، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني  0

  . 29م، ص:4591
  . 439لحسن أزغيدي، المرجع السابق، ص: 3
م(، رسالة ماجستير في التاريخ 91/10بوعريوة عبد المالك، العالقات بين الواليات التاريخية للثورة الجزائرية) 1

  . 15م، ص:0229/0221الحديث والمعاصر، إشراف د/شاوش حباشي، جامعة الجزائر، 
  . 429علي كافي، المرجع السابق، ص: 9
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إلحاق المعتدلين بقيادة الثورة: إذ اعترض زيغود تولي المعتدلين أية مسؤوليات قيادية في  -

الجبهة ألن ذلك يضر بالثورة
1

، وقد عّبر الشهيد زيغود يوسف عن أهمية الهجوم ال بالنسبة 

اليوم أصبحت  «ل: الشمال القسنطيني فحسب ولكن بالنسبة للثورة التحريرية ككل، حيث قا

القضية قضية موت أو حياة، ففي نوفمبر كانت مسؤولياتنا تنحصر في تحرير الوطن، 

وتنفيذ األوامر، لكن اليوم وجب علينا أن نختار إحدى الطريقتين، إّما أن نشّن غارات عامة 

أن يحدث من جرائها االنفجار الشامل، وإّما أن يكون هذا بمثابة برهان بأننا عاجزون على 

نقود هذا الشعب إلى االستقالل، وبهذا قد قاتلنا إلى آخر مرة، ويكون في النهاية عملية 

  »انتحارية 
2
. 

بعدما رضخ زيغود يوسف الذي اقتنع بآراء السياسيين، ارتاب بن طوبال من عّبان وبن  -

 مهيدي، وصّرح فيما بعد أنه لم يكن يحتمل تلقي الدروس من عبان الذي التحق بالثورة

حديثا
3
. 

كل هذا وغيره مما دار أثناء المؤتمر بقراراته وتياراته وخلفياته، جعل زيغود يقول      

، قال  » إن االستقالل سنحصل عليه ال ريب، ولكن الثورة انتهت «لرفقائه من وفد الوالية: 

كلمته الخالدة بألم مرارة
4
. 

      

 

 

     

 

                                                           
  . 403، ص:مرجع سابقعبد اهلل مقالتي،  4
صادر، مجلة فصلية يصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر الم 0

  . 490، ص:0222، 23، ع:4591
  . 411حميد عبد القادر، مرجع سابق، ص: 3
  . 421علي عبد الكافي، مرجع سابق، ص: 1
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ويعتقد محمد حربي أن الصراعات التي ظهرت في مؤتمر الصومام تعّبر عن العمق      

عن وجود تصورين مختلفين للثورة؛ األول يدعمه عّبان وبن مهيدي اللذان أرادا االعتماد 

ة والبرجوازية لنقل الثورة إلى المدينة، ويدعم التصور الثاني يعلى الفئات العّمالية والمدن

وباألخص بن طوبال الذي كان يرى أن فئات الفالحين في األرياف  هي  القادة العسكريون

الوحيدة القادرة على تحمل مسؤولية الثورة، فلم يولي أهمية للمسائل اإليديولوجية، بل اعتمد 

على العفوية واالرتباط بالتقاليد الثورية للفالحين، وأمام اقتناع أوعمران وعّبان وبن مهيدي 

1 »ف ، وجد بن طوبال نفسه مجبرا على تقّبل رأي األغلبية وبلقاسم وزيغود يوس
. 

إن قيادة المنطقة  «وبهذا خرج قادة المنطقة الثانية متحفظين، وهذا ما يدّل على ذلك:      

الثانية قد سكتت عن أشياء كثيرة حفاظا على الثورة ووحدة قيادتها، على سبيل المثال كان 

مجلس وطني للثورة الجزائرية شخصيات من المحكوم  ضمن القائمة المقترحة لتشكيل أول

عليها باإلعدام في المنطقة الثانية
2
. 

كما أّن كريم بلقاسم أبدى استياءه ألن عبان يتصرف في المؤتمر كأنه السيد، ومن هنا      

بدأ التقارب يحدث بينه وبين بن طوبال، لينضّم إليهم عبد الحفيظ بوصوف، حيث تتكون 

 ات الثالث.مجموعة الباء

وقد كّلف المؤتمر بن عودة بالخروج إلى تونس لحل مشكلة السالح المكدس على      

الحدود التونسية، وكلف زيغود يوسف بالذهاب إلى والية األوراس لتسوية مشكلة استخالف 

الشهيد مصطفى بن بولعيد
3

. وكان استشهاد زيغود يوسف صدمة قوية ليس فقط للوالية 

رة كلها، ومن عبقريته عقد اجتماعا ووحد المسؤوليات، وأقر بأن يكون الثانية بل للثو

لخضر بن طوبال قائد الوالية في غيابه
4
. 

                                                           
  . 411،410حميد عبد القادر، مرجع سابق، ص: 4
 . 051محمد عباس، مرجع سابق، ص: 0
  . 051،050محمد عباس، مرجع سابق، ص: 3
  . 425علي كافي، مرجع سابق، ص: 1
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إّن مؤتمر وادي الصومام يمثل إحدى المراحل الهامة للثورة الجزائرية، ضمن لها      

ظيمات السير المنتظم في إطار القيادة الجماعية، وقد انتهى إلى عدد من القرارات والتن

السياسية والعسكرية، كان لها أثر كبير في تطور الثورة وتقدمها
1

 ، نورد منها ما يلي:

تقسيم الجزائر إلى ستة أقسام يسمى كل منها والية بدال من منطقة، وقد حدد المؤتمر  -

كذلك أنواع الرتب العسكرية، وضبط الوحدات المكونة للجيش، فعلى مستوى الوالية يتولى 

عامة ضابط برتبة صاغ ثاٍنالقيادة ال
2
. 

كما قام المؤتمر الوطني بتعيين جهازي إدارة جبهة التحرير الوطني هما: المجلس الوطني  -

"CCE" ، ولجنة التنسيق والتنفيذ "CNRAللثورة "
3
 . 

عضوا كامل العضوية  41عضوا ) 31المجلس الوطني للثورة الجزارية: المتكون من  -

األعلى للثورة الذي يعد سياسة جبهة التحرير الوطني،  إضافيين(، وهو الجهاز 41و

 والمؤهل وحده في نهاية المطاف لتقرير مستقبل البالد .

لجنة التنسيق والتنفيذ: هي هيئة أركان جبهة وجيش التحرير الوطني، "وزارة حرب"  -

تمرار حقيقية، تقود وتوجه وتراقب كل فروع الثورة العسكرية والسياسية والدبلوماسية باس

ويوميا
4
ريف محمود، فرحات عباس، عمر أوعمران، وتضّم هؤالء: األمين دباغين، الش .

كريم بلقاسم، عبان رمضان، لخضر بن طوبال، عبد الحفيظ بوصوف، عبد الحميد مهري
5
. 

عموما فإن القائد لخضر بن طوبال ساهم في نجاح مؤتمر الصومام، بما وفره هو      

 ورجاله من أجواء مناسبة.

      

 

                                                           
  . 15يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص: 4
  . 15محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص: 0
  . 12بن يوسف بن خدة، المرجع السابق، ص: 3
  . 12مبروك بلحسين، مرجع سابق، ص: 1
محمد الصالح الصديق، من الخالدين الذين حملوا لواء الجهاد وحققوا معجزة النصر، دار األمة للطباعة  9

  . 434، ص:0222والنشر، 
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تلك هي المبادئ واألهداف التي وضعها مؤتمر الصومام والذي استغرقت أشغاله      

م( وذلك هو التنظيم السياسي، 4591سبتمبر  29أوت إلى  02أسبوعين كاملين )من 

داري والعسكري الجديد الذي أقّره المؤتمر بهدف إدارة البالد وتسيير شؤون الشعب، اإل

فبالرغم من المشاكل التي واجهها قادة الثورة عند عقدهم للمؤتمر إال أنهم استطاعوا أن 

يتخطوا الصعوبات، وأن يرسموا استراتيجية جديدة للثورة مكنتهم من دخول مرحلة جديدة 

تالل الفرنسيفي الكفاح ضد االح
1

ناس بشهادة ابن طوبال . وتأكيدا على ذلك يمكن االستئ

الذي تحّدث عن إيجابيات مؤتمر الصومام إلطارات جبهة التحرير الوطني في مستهل عام 

لكن هذا المؤتمر رغم نقائصه ، ورغم ضعف التمثيل على المستوى  «بالقول:  4512

زائر ألول مرة مثل هذه النتيجة، وشهدنا الوطني، أقام مع ذلك وحدة نظامية، وحققت الج

ألول مرة مثل هذا التنسيق ومثل هذه المعركة، وألول مرة كان لنا جيش موحد لم يكن له 

في السابق من الجيش إّلا االسم... وألول مرة أيضا في تاريخ ثورتنا حّدد ما يشبه المبادئ 

ستئناف سيرها بقوة أزيد وثقة أو خطوط السير لثورتنا، فحظيت بنفس جديد وبروح جديدة ال

في المستقبل، وبقيادة موحدة، في هذا الوقت كان التنسيق فعليا بين الواليات، كما كان 

  »التنسيق بين الداخل والمنظمة في الخارج حقيقيا، وهو ما لم يكن موجودا من قبل 
2
. 

في قلوب خالدا في تاريخ الجزائر، ومحفورا  4591أوت  02ومن هنا سيبقى يوم      

األجيال المتعاقبة على ساحل الحياة بالجزائر
3
. 

     

 

     

 

 
                                                           

م، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، 4510-4591عقيلة ضيف اهلل، التنظيم السياسي واإلداري للثورة  4

  . 303الجزائر، )د.س(، ص:
  . 401عبد اهلل مقالتي، المرجع السابق، ص: 0
  . 414، ص:0225محمد الصالح الصديق، أيام خالدة في حياة الجزائر، موفم للنشر، الجزائر،  3
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 : ًثا : وصوله لقيادة المنطقة الثانيةثال

تعد منطقة الشمال القسنطيني من أقوى المناطق بعد اندالع الثورة مباشرة في احتضان      

ولى قيادتها منذ أفكار الجهاد ولتحرير واالستقالل وطرد مختلف األجانب من البالد، وقد ت

ي خاضوه قبل البداية أبطال مغاوير، ليس مبالغة وإنما ذلك ما أكدته مسيرة الكفاح الذ

ين السياسي والعسكري، ولعّل أول قائد يذكر في هذا السياق هو استشهادهم على الصعيد

البطل "ديدوش مراد"
1

، كان ديدوش من ألمع وجوه الحركة الوطنية
2
. 

جانفي حاصرت القوات الفرنسية منطقة  40وبالضبط في  4599ومع مطلع سنة      

بوكركرة
*

جندي  922( مجاهدا مقابل 41، أين كان يتواجد ديدوش على رأس سبعة عشر )

فرنسي معززين بالعتاد الحربي، وقعت أول معركة اضطرارية كان من الصعب تجنبها، 

فقّرر ديدوش مراد خوضها، أّدت إلى استشهاده
3
. 

بعد استشهاد القائد الرمز ديدوش مراد أوكلت مسؤولية قيادة المنطقة الثانية للقائد      

زيغود يوسف
4

، وقد اعتمد لخضر بن طوبال مساعدا رئيًسا له 
5

، وقد عمل زيغود يوسف 

جاهدا على إذكاء الروح النضالية لدى أهالي منطقته، ولقد حرص طوال مدة قيادته للمنطقة 

كيد وتثبيت مبدأ القيادة الجماعيةالثانية على تأ
6

 . 

إلى  4599جانفي  40واستطاع زيغود يوسف خالل فترة قيادته للمنطقة الثانية )من      

م، التي أعطت الثورة المسلحة دفًعا قويا 4599أوت  02( القيام بعمليات 4591سبتمبر  09

 ألولى.للناحية، كما حضر مؤتمر الصومام الذي كّلفه بمهمة في الوالية ا

                                                           

. 311أمال شلبي، المرجع السابق، ص:   1  
. 452محمد حربي، الثورة الجزائرية سنوات المخاض، مرجع سابق، ص:  0  
لقريبة من بلدية زيغود يوسف حاليا .وقعت في دّوار الصوادق ا  *   

. 04،00محمد الصالح الصديق، من الخالدين الذين حملوا لواء الجهاد وحّققوا معجزة النصر، ص:   3  
. 01، مرجع سابق، ص:91/10الشهيد زيغود يوسف، سلسلة رموز الثورة الجزائرية    4  
. 13علي كافي، المرجع السابق، ص:   5

  

. 19،11يوسف، المرجع السابق، ص:الشهيد زيغود    6  
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45911ديسمبر  09وقد استشهد وهو يتأهب ألداء هذه المهمة في       
، وبذلك خسرت 

الثورة بطال من أبطالها، وكان استشهاده صدمة قوية، ومن عبقريته أنه قبل توجهه لزيارة 

عائلته واالنطالق نحو الوالية األولى، عقد اجتماعا وحّدد المسؤوليات، وأقّر بأن يكون 

قبل أن يموت طوبال قائدا للوالية في غيابهلخضر بن 
2
. 

وهذا هو الشهيد زيغود يوسف رحمه اهلل، رجل الشعب وصاحب األخالق الفاضلة،      

المؤمن باهلل عّز وجّل أشّد اإليمان، حتى أنه وفي كل تقاريره سواء باللغة العربية 

رضى الخالق البارئ، وإلى أوبالفرنسية يبدؤها بالبسملة، وهو الذي تمنى الشهادة طمعا في 

جانب ذلك كان مؤمنا بضرورة استرجاع الجزائر لسيادتها وحريتها وكرامتها
3
. 

 لخضر بن طوبال قائدا للوالية الثانية : -

مباشرة بعد توّلي العقيد لخضر بن طوبال مهمة قيادة الوالية الثانية شرع في تنظيمها      

إلى  4591سبتمبر  03وقد دامت فترة حكمه من وهيكلتها وفقا لقرارات مؤتمر الصومام، 

. وقد بادرت جبهة التحرير الوطني بتشكيل مجالس شعبية لمساندتها، ومع  4591أفريل 

تطورها والتفاف الشعب حول جبهة وجيش التحرير تحّولت المجالس الشعبية إلى مجالس 

ياء الشعبية وكان لها بلدية تدير الشؤون اإلدارية واالجتماعية في األرياف والقرى واألح

عدة مكاتب لتسييرها
4
 . 

ورغم تبني مؤتمر الصومام األغلبية لمحتويات التقرير الذي عرضه زيغود يوسف      

باسم المنطقة الثانية خاصة التنظيمية منها وعمودها الفقري المجالس الشعبية، فقد كان 

 سلوبهم الخاص.رفوا بأيرفضوا القرارات ولكنهم تصلمجلس الوالية بعض التحفظات، لم 

                                                           
  . 451ص: ،ماء...، المرجع السابقمحمد عباس، ثوار عظ  4
  . 425علي كافي، المرجع السابق، ص:  0
  . 401، ص:0243لزهر بديدة، رجال من ذاكرة الجزائرن وزارة الثقافة، الجزائر،   3
م، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في 4510-4591لبنى باسي، تطور الثورة في الوالية التاريخية الثانية  1

، 0240/0243التاريخ المعاصر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خير  بسكرة، السنة الجامعية 

  . 13ص:
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رح ضخمة لقرارات المؤتمر بعد مؤتمرها المحلي، وشرعت الوالية في عملية ش     

وتطورت هياكلها العسكرية، والنظامية، واالجتماعية، والصحية، واإلدارية، وتسمية 

 المسؤولين.

حت وقد شرع لخضر بن طوبال في إعادة التقسيم الجغرافي، والهيكلي للوالية وأصب     

الوالية تضم خمس مناطق، كما شرع لخضر بن طوبال في تطوير الهياكل العسكرية 

والنظامية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، واإلدارية فكانت الصالحيات التي أقرتها 

القيادة حصنا حصينا أمام جميع المستجدات
1
. 

ات يلتحقن بالجبال ، بدأت الطالبات والممرض4591وفي فترة لخضر بن طوبال      

قادمات من المدن وترافق الفدائي
*

 إلى المدينة وبالتالي فهي العاملة والممرضة والمرشدة.  

أّما في التنظيم العسكري فقد كانت الوالية تحت قيادة القائد العام برتبة صاغ ثان ونوابه      

برتبة صاغ أول، وتقسم إلى مناطق كل منطقة بقيادة قائد عام برتبة ضابط ثان، وتقسم 

 المناطق إلى نواٍح كل ناحية بقيادة قائد عام.

لعمل العسكري فقد اهتّم قادة الثورة بالوالية وبما أّن التسليح يعتبر المحرك الرئيسي ل     

الثانية أهمية خاصة لقضية التسليح، وبذلك كّلف عمار بن عودة قيادة إمداد الشرق المنصب 

قطعة سالح 4922بتسليم الوالية الثانية وغيرها من الواليات  4591بتونس ديسمبر 
2
. 

 يادته:وأهم التغيرات التي مّست الوالية الثانية أثناء ق     

تشكيل لجان على مستوى كل هيئة أقّرها المؤتمر، ومسؤول الجبهة يتمتع بالسلطة  -4

 المركزية، ومن مهامه:

 تنظيم وترأس اجتماعات اللجنة. -أ

 جماع أو األغلبية في اتخاذ القرارات.السهر على احترام مبدأ اإل -ب

                                                           
 . 425علي كافي، مرجع سابق، ص: 4

اندالع الثورة التحريرية في المدن  الفداء هو أسلوب من أساليب الكفاح المسلح، اعتمدته الوالية الثانية منذ *
  الكبرى، وتّم تشكيل خاليا فدائيين لذلك تحت تصرف جيش التحرير في نشاط سري محكم.

  . 19،01لبنى باسي، مرجع سابق، ص: 0
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ا يتعلق بالميدانين السياسي يسهر أثناء االجتماعات على تطوير التكامل واالنسجام فيم -ج

 والعسكري.

 طبيقها.جميع األعضاء، ويبحث معهم شروط تيبلغ التوجيهات والتعليقات الالزمة إلى  -د

التمتع بالسلطة و صالحية التفتيش والرقابة فيما يتعلق بنشاط وأعضاء لجنته، وكذلك  -هـ

جبهة التحرير  مجموع اللجان التي في سلم تصاعدي، ثم تعيين مسؤول عسكري على

 الوطني )مجاهدين، مسبلين، فدائيين(، وهو بالتالي يعتبر المسؤول األول عن:

 التدريب العسكري لجنود جيش التحرير الوطني . -

 التربية الفكرية والعقائدية لجيش التحرير الوطني . -

 النشاطات والعمليات العسكرية التي تقع في حدود دائرته . -

 العمليات ويقّيم النتائج . يراقب ويحّدد مكان -

ومسؤول سياسي الذي يقوم بالتربية السياسية لعناصر الجيش الوطنين كما يسهر على        

االتصال الدائم والتحاور المستمر مع مختلف شرائح الشعب
1

، وهو الذي يوضح األهداف 

 الحقيقية للثورة كما حّددتها الوثيقة األساسية لجبهة التحرير الوطني.

ثّم تعيين مسؤول االتصاالت واالستعالمات ومهمته مراقبة االتصاالت البريدية، ويسهر      

على حسن سير البريد أن يكون مطلعا باستمرار على عدد قوات العدو ومراكزها 

وتحركاتها ويبلغ كل ما لديه من معلومات إلى أعضاء اللجنة بصفة عامة وإلى المسؤول 

أن ينظم شبكة استعالمات عبر كامل مجموع تراب المنطقة  العسكري خاصة، وبالتالي عليه

التي يتواجد فيها العدو في المدن والقرى واألرياف، ويسهر على حسن عملها، كما أّن مهام 

مسؤول االتصاالت واالستعالمات أن يكون محاطا دائما بأناس على قدر كبير من السرية 

تمرار والبحث الدائم عن طرق االتصال واإليمان، ومن مهامه األساسية أيضا العمل باس

بالمجندين الجزائريين في صفوف جيش العدو، وبالتالي العمل على إقناعهم بضرورة 

                                                           

. 440،443علي كافي، مرجع سابق، ص:  1  
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االلتحاق بصفوف الثورة بأسلحتهم ومحاولة الحصول على المعلومات الّدقيقة التي تمِكن من 

 الهجوم على مراكز العدو بفضل معلوماتهم ومساعدتهم.

الثورة والتحقيق عن الشعب قّرر القائد لخضر بن طوبال ضبط تنظيم محكم ونظرا لمسيرة  

ودقيق لعملية التموين، وتحقيقها لهذا الهدف عّينت مسؤوال يعمل تحت إشراف اللجنة وهو 

تابع لها هرميا من القسم إلى الوالية، واللجنة هي التي تخصص له االعتمادات الالزمة 

 الطلبات ) تموين، لباس، أدوية، أدوات(.  للقيام بمهمته، وتحدد له مختلف

أّما في مجال التنظيم اإلداري كان لكل لجنة من اللجان ) لجنة الوالية، لجنة المنطقة،      

لجنة الناحية، لجنة القسم( أمانة خاصة بها، وتتشكل من مجاهدين أكفاء وتسهر على إعداد 

ات، محاضرات، منشورات، وتنظيم وحفظ وصيانة مختلف الوثائق، تعليمات، قرار

 قوائم...الخ.

لقد كان تنظيم الشعب وتأطيره يحتالن اهتماما بالغا من مسؤولي قيادة الوالية الثانية في 

مختلف الميادين: السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية
1
 . 

 4591إلى أفريل  4591وفي األخير نستنتج أن فترة القائد لخضر بن طوبال من سبتمبر    

أصبحت من خاللها الوالية الثانية والية نموذجية وذلك لحزمه وحكمته وقدرته على القيادة، 

حيث استطاع أن يعطي نفسا لكل جوانب التنظيم مستعينا بإطارات الوالية الثانية خاصة 

 زيغود يوسف .

   

 

 

 

 

                                                           

. 441،449علي كافي، مرجع سابق، ص:  1  
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إلى  7591الثالث: النشاط الثوري للخضر بن طوبال من الخارج من  لفصلا

  م :7591

: CCEأوًلا: لجنة التنسيق والتنفيذ: 
1

 

جاء قرار إنشاء أول جهاز تنفيذي مركزي ملتحقا ومتسقا مع االقتراح الذي أوصى      

 بإنشاء الجهاز التشريعي للثورة الجزائرية .

وكانت هذه فكرة عبان رمضان، وذلك من اجل الفصل ومنع التداخل والغموض اللذان      

 دة.كانا يميزان األداء السياسي والعسكري في مختلف مستويات القيا

وجاءت تسميتها للستجابة لضرورتين أساسيتين كان النشاط الثوري يفتقدهما في مرحلة      

االنطالقة، ونقصد بهما التنسيق بين المناطق ومع الخارج، والمبادرة بتنفيذ التوصيات 

والقرارات التي كان يتم اتخاذها من طرف قادة الثورة
2
. 

ثنين من منطقة القبائل، كريم بلقاسم وعبان تضم لجنة التنسيق والتنفيذ عضوين ا     

رمضان، والثالثة اآلخرون: بن مهيدي، وبن خدة، ودحلب
3

التنفيذ  و . وتعتبر لجنة التنسيق

 هي مجلس حرب حقيقي، فهي تقود وتوجه جميع فروع الثورة.

وبعد تشكيل لجنة التنسيق والتنفيذ اتخذت من مدينة الجزائر مقرا لها، وكان ذلك المقر      

 الدائم في الجبل، بالرغم من أن أعضاءها كانوا دائمي التنقل.

 

 

 

 
                                                           

1  CCE : le comité de coordination  (  1591-1591)انظر: بوبكر حفظ اهلل، التموين والتسليح إّبان ثورة التحرير 

 et d’exécution  
، 1112، دار العلم والمعرفة، الجزائر، 1591-1591عبد النور خيثر، تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية 1

  .171ص:
  . 122، ص:1111 ،ة، الثورة الجزائرية المصدر الرمز المال، دار القصبة للنشر، الجزائرمحمد تقي  2
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 االنتقال إلى تونس : /7

اشتد الخناق على لجنة التنسيق والتنفيذ خاصة مع قرار  1597وبداية  1599بنهاية      

أيام، الذي قامت به لتثبت أنه كان بين األفالن والشعب اّتحاد كامل، كان على  12 إضراب

15971براير ف 11إلى غاية  1597جانفي  12م من هذا اإلضراب أن يدو
، مّما اضطر 

ك نتيجة لتصاعد اللجنة إلى االنتقال للخارج بعدما حوصر مقرها في الجزائر العاصمة، وذل

شديد الخناق على العاصمة فشعر قادة اللجنة بأنهم رهاب وتعمليات القمع واإل

. وقد تمكن أعضاء 1597فيفري  19محاصرون...، فاتفقوا على مغادرة العاصمة يوم 

اللجنة من الدخول إلى تونس والمغرب
2
. 

يوسف بن خدة وكريم بلقاسم ولخضر بن طوبال والذي لم يكن عضوا في لجنة بن ف     

بصفته قائدا للوالية الثانية، فسلكوا طريق الشرق لدخول تونس عبر التنسيق والتنفيذ ولكن 

توجه عبان رمضان ودحلب إلى المغرب عبر الوالية  1597ماي  11الوالية الثانية. وفي 

الرابعة والخامسة اللتين كانتا تشكالن منطقة الغرب الوهراني
3
. 

في تونس ببعض  1597قامت لجنة التنسيق والتنفيذ بعدما اجتمع شملها في نهاية جوان      

النشاطات السياسية، وظهر هناك توتر شديد في العالقة بين عبان رمضان وكريم بلقاسم
4

 . 

 

 

 

      

                                                           
ائرية، غرناطة للنشر، تر: محمد زرة الجبط من المصالح السرية للثونجادي محمد مقران، شهادة ضا 1

  . 92، ص:1112المعارجي، الجزائر، 
، 1557، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1591التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،   1

  .191ص:
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تاريخ معاصر، 1592-1599جعفر رتيبة، لجنة التنسيق والتنفيذ الجزائرية 2

  . 91، ص:1111جامعة بسكرة، 
  .195، ص:مرجع سابقعبد النور خيثر،  1



 الفصل الثالث                                              في الثورة التحريرية بن طوباللخضر دور   
 

 

52 

فلدى وصول لجنة التنسيق والتنفيذ إلى تونس، قررت عقد اجتماع لتدارس األوضاع      

، واستطاع االجتماع 1597ت القضية الجزائرية، وكان ذلك في بداية جوان وتطورا

الخروج بعدة نقاط بهدف تنظيم العمل المسلح والسياسي؛ حيث تّم تشكيل فروع وأقسام 

موازية للوزارات تتحكم فيها لجنة التنسيق والتنفيذ، باإلضافة إلى االتصاالت التي كانت مع 

 استعدادها في دعم الكفاح الجزائري.السلطات التونسية التي أبدت 

كان لقادة لجنة التنسيق والتنفيذ نشاط حثيث في تونس )تنظيم القاعدة، اتخاذ قرارات      

سياسية وعسكرية، االتصال بالسلطات التونسية(، وفي مجال دعم تونس للجزائر كان لهم 

وذه بتونس، وازدياد ذلك، ولكن الخشية من الوقوع في يد العدو الذي مايزال يحتفظ بنف

ضغوط بورقيبة الداعية إلى قبول دخول المفاوضات مع فرنسا دون اشتراطات دفعت 

اللجنة إلى اتخاذ قرار االنتقال للقاهرة واتخاذها مقًرا لها
1
. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 171، ص:مرجع سابقمقالتي عبد اهلل،  1 
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 في القاهرة :  /1

بعد تونس توجه وفد لجنة التنسيق والتنفيذ إلى القاهرة، ووجدوا جًوا مختلفا عن جو      

الحرب والثورة في الجزائر. وقد تّم انعقاد مؤتمر بالقاهرة...، كان الدافع لذلك عاديا؛ فقد 

أوت، حضر لوضع أجندة المؤتمر  12أوت إلى  11ن مهيدي، وكان وجب تعيين خليفة لب

 من بين القادة : السنوي، وكان

 القائد عّبان رمضان  -

 القائد كريم بلقاسم  -

 القائد عبد اهلل بن طوبال  -

 القائد يوسف بن خدة  -

 القائد سعد دحلب  -

 القائد عمار أوعمران  -

القائد عبد الحفيظ بوصوف -
1
. 

يل وحسب تحاليل بعض المؤرخين فإّن كريم بلقاسم بعد خروجه من الجزائر أصبح يم     

حفيظ بوصوف قائد الوالية إلى التعامل مع لخضر بن طوبال قائد الوالية الثانية، وعبد ال

وهذا بقصد الحصول على تاييدهما لكي يصبح قائدا للثورة الجزائرية الخامسة،
2
. 

      

 

 

     

                                                           
  . 97، ص:1117نشورات دحلب، الجزائر، سعد دحلب، المهمة المنجزة من أجل استقالل الجزائر، م  1

  . 191عمار بوحوش، المرجع السابق، ص: 1
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 وقد كان الهدف من اجتماع القادة المذكورين بالقاهرة مبّكرا وهو:     

 اغسطس بوادي الصومام وحتى اآلن . 11الثورة العام منذ مؤتمر استعراض موقف  -أ

بحث المساعدات التي حصلت عليها وستحصل عليها الثورة خالل العام القادم من  -ب

 مصر والعالم العربي .

مستقبل العالقات بين الجزائر وفرنسا واألسس الممكن التفاوض عليها -ج
1
. 

 القاهرة فيما يلي : وقد ترّكزت أشغال وقرارات مؤتمر     

إقرار مبدأ رفض المفاوضات مع الحكومة الفرنسية ما لم تعترف هذه األخيرة باستقالل  -1

 الجزائر وسيادتها الوطنية .

 كيد على عروبة الجزائر أرًضا وشعًبا .التأ -1

 أمبدلجنة التنسيق والتنفيذ مقيدة بالعودة إلى المؤتمر الوطني إذا ما تعلق األمر بقبول  -2

المفاوضات مع الحكومة الفرنسية أو حول أية قضية تخص تقرير مصير الشعب 

 الجزائري.

إعطاء الحرية ألعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ في العمل بين العواصم العربية خاصة بين  -1

القاهرة وطرابلس وتونس ومراكش لتوسيع النشاط الديبلوماسي للجنة التنسيق على الصعيد 

 الدولي .

تقدم لجنة التنسيق تقريرها السنوي لحصيلة نشاطها في الداخل والخارج في المؤتمر  -9

 . 1592القادم عام 

 

 

 

                                                           
  . 211، ص:1551، دار المستقبل العربي، مصر، 1فتحي الديب، عبد الناصر وثورة الجزائر، ط 1
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إلغاء كل ما جاء في مؤتمر الصومام -9
1
. 

وقد انبثق عن هذا االجتماع عدة قرارات منها اتساع المجلس الوطني للثورة حيث كان      

 ساعدون هم :عضوا نصفهم أصليون ونصفهم م 21يتكون من 

 ا: الدائمون:أوًل

 ركة انتصار الحريات الديمقراطية :/ من عناصر حزب الشعب وح1

قادة أول نوفمبر : مصطفى بن بولعيد -أ
*

، العربي بن مهيدي، محمد بوضياف، كريم 

 بلقاسم، رابح بيطاط .

 قادة الواليات : زيغود يوسف، عمار أوعمران . -ب

 حسين، أحمد بن بلة، محمد خيضر .الوفد الخارجي : آيت أحمد  -ج

 المركزيون : يوسف بن خدة، أمحمد يزيد . -د

المناضلون البارزون : محمد األمين دباغين )أمين عام سابق لحزب الشعب(، عبان  -هـ

 رمضان )رئيس والية سابق في الحزب(، عيسات إيدير )أمين عام اتحاد العمال( .

 للبيان الجزائري :/ من عناصر حزب االتحاد الديمقراطي 1

 فرحات عباس )رئيس الحزب( . -

 / من عناصر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين :2

 أحمد توفيق المدني )أمين عام الجمعية( . -

 

 

                                                           

، 1111، دار الحكمة، الجزائر، 1591-1591مريم الصغير، مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية 1 

 . 152ص:
  استشهد قبل انعقاد مؤتمر القاهرة .*
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 اإلضافيون :ثانًيا : 

 / من حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية :1

 المركزيون :  -أ

والتنفيذ(، صالح لوانشي )اتحاد فرنسا(، عبد الملك تمام )مسؤول سعد دحلب )لجنة التنسيق 

صحيفة المجاهد(، عبد الحميد مهري، الطيب الثعالبي
1
. 

 من نواب قادة الواليات :  -ب

 لخضر بن طوبال، عبد الحفيظ بوصوف، محمدي السعيد، علي المالح .

 . أحمد فرنسيس / من حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري :1

 / من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : إبراهيم مزهودي .2

 / من المنظمات الوطنية : 1

 االتحاد العام للعمال: نائب عيسات إيدير . -أ

 اتحاد الطلبة: محمد بن يحي ونائبه . -ب

 / عناصر حرة : 9

 من نواب قادة الواليات: نائب مصطفى بن بولعيد، سليمان دهاس . -أ

ت مستقلة: محمد لبجاوي )عضو سابق في الحزب الشيوعي(شخصيا -ب
2
. 

      

 

                                                           
  . 279،279ص:مرجع سابق، محمد عباس،  1

 . 279مرجع السابق، ص:محمد عباس، ال  1
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عضوا كلهم أصليين 91وبعد مؤتمر القاهرة أصبح عدد هؤالء األعضاء      
1

. كما وسعت 

 لجنة التنسيق والتنفيذ من خمسة إلى تسعة أعضاء هم: 

بلقاسم،  خمسة عسكريين وهم حسب الواليات العقداء: محمود الشريف، بن طوبال، كريم -

 عمار أوعمران، عبد الحفيظ بوصوف .

أربعة سياسيين هم: عبان رمضان، فرحات عباس، الدكتور األمين دباغين، عبد الحميد  -

مهري
2
. 

نفيذ في التشكيلة تيق والوبهذا يكون لخضر بن طوبال قد تّم تعيينه عضوا في لجنة التنس     

إلغاء األولوية للناحية السياسية هي ومن بين مقررات مؤتمر القاهرة أيضا الثانية. 

العسكرية، والفرق بين الداخل والخارج، وقّرر كذلك القيام بهجوم عسكري عام في كل 

أنحاء الجزائر وتوسيع النشاط السياسي والديبلوماسي في الخارج إلعطاء التضامن العالمي 

فيذ بإنشاء حكومة مع الجزائر صورة عملية محسوسة،... وأيضا تفويض لجنة التنسيق التن

مؤقتة للجمهورية الجزائرية إذا ما رأت الظروف مناسبة لذلك
3
. 

وقد وزعت المهام بين أعضائها، فقد كِلف القائد لخضر بن طوبال بالشؤون الداخلية،      

أمّا كريم بلقاسم يتوّلى الشؤون العسكرية، وعبد الحفيظ بوصوف التسليح واالستخبارات، 

جتماعية، وعّبان بالجبهة وجريدة المجاهد، محمد ، مهري بالشؤون االوأوعمران بالتموين

األمين دباغين الشؤون الخارجية
4
. 

      

 

     

                                                           
  . 121، ص:مرجع سابق، أزغيدي محمد لحسن 1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 1591-1591رياض بودالغة، القيم الديمقراطية في الثورة التحريرية الجزائرية 1

  . 191،191، ص:1119الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة قسنطينة، 
  . 172،175، ص:1115محمد بلعباس، الوجيز في تاريخ الجزائر المعاصر، دار المعاصرة ، الجزائر،  2
  .12، ص:مرجع سابقزهير احدادن،  1
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ونرى في محاضر اجتماعات لجنة التنسيق والتنفيذ الدور الذي قام به القائد لخضر بن      

العسكرية للثورة في طوبال في قيادة الثورة؛ فقد كان حريصا على تفعيل االستراتيجية 

اتلة وتطوير مواجهة السياسة الفرنسية، حيث اهتّم بتسليح الداخل وتدريب الوحدات الق

ستخبارية للثورة، وفي هذا الشأن قّدم عدة تقارير إلى لجنة التنسيق القدرات الدفاعية واإل

خلص ابن طوبال بعد  1597أكتوبر 17و 19والتنفيذ حول مهامه، ففي اجتماع يومي 

حقيقاته الميدانية للتأكيد بأّن وضعية وحدات المجاهدين بالحدود ُمرضية، وال ينقص ت

وحدات إدخال األسلحة إّلا المالبس واالهتمام بوضعهم الّصحي، وقّرر تخصيص مبلغ 

شهري لكل جندي
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 29سارة قوادرية، المرجع السابق، ص: 1
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 : الباءات الثالث/ 3

على القادة العسكريين، كريم بلقاسم ولخضر بن طوبال وعبد  أطلق اسم الباءات الثالث     

الحفيظ بوصوف، وذلك نسبة لألحرف األولى من األلقاب، وال تحتاج سيرة هؤالء القادة 

للتمجيد، فهي كانت نضاالت ساطعة خلدت بصمتها في دفاتر اإلنسانية والعالم، فقد آمنوا 

 بالنضال المسلح، وضعوا الثورة وحموها.

خاصة بعد مؤتمر القاهرة، حيث لعب هؤالء القادة الثالثة دورا  وقد برز الباءات الثالث     

بارزا في أهم القرارات المعلنة، وكان أخطر قرار هو إنشاء قيادة عليا غير معلنة،باسم 

شؤون الثورة، وتكون من  اللجنة الدائمة للثورة تكون لها الكلمة األولى واألخيرة في تسيير

لخمسة األعضاء في لجنة التنسيق والتنفيذ الجديدة، يضاف إليهم عضو سادس وهو العقداء ا

عبان رمضان، وقد بدأت هذه اللجنة تتقلص تدريجيا لتنحصر في الثالثي المعروف وهو 

"الباءات الثالثة"
1
. 

قل أّن بعد ذلك اعتبر الباءات الثالثة النواة األكثر تأثيرا في صناعة القرار إن لم ن     

العامة في عام  قبل بروز بومدين على رأس قيادة األركانقرار األخير يعود إليهم، ال

1591. 

والمالحظ أن نفوذ الباءات الثالث نابع من امتالكهم الشرعية التاريخية، فمنهم من قدماء     

أو من التاريخيين التسع بالنسبة  11المنظمة الخاصة، وكانوا أيضا إما ضمن مجموعة 

سملكريم بلقا
2

، وأيضا فلخضر بن طوبال استمد نفوذه من والء الوالية الثانية له، وسيطرته 

على أجهزة جبهة التحرير الوطني في الخارج. وأّما بوصوف عبد الحفيظ فقد استمد نفوذه 

 من تحكمه في وزارة التسليح واالتصاالت العامة كما ضمن أيضا والء الوالية الخامسة له.

سلحة، وأيضا والء الوالية الثالثة له لقوات الماستمد نفوذه بوصفه وزيرا ليم بلقاسم وأّما كر

وجزء من الوالية الرابعة له في الداخل، فيعتبر بذلك األقوى ضمن الباءات الثالثة
3
. 

                                                           
  . 117،112محمد عباس، ثوار عظماء، مرجع سابق، ص: 1
، 1555، دار المعرفة، الجزائر، بين العسكريين والسياسيين رابح لونيسي، الجزائر في دوامة الصراع 1

  . 11،17ص:
  . 19رابح لونيسي، المرجع السابق، ص: 2
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وأمام النفوذ المتزايد للعسكريين الذين بسطوا سلطتهم على الثورة، دخلت عهدا جديدا      

يين الذين سياد الحرب"، والذي دشنه هؤالء الثالث القادة العسكرأسماه محمد حربي بعهد "أ

( Les 3B)  عرفوا بالباءات الثالث
1
. 

وعلى الرغم من النجاحات المحققة فقد اصطدمت لجنة التنسيق والتنفيذ بمشاكل       

عويصة، فقد بدأ تنافس خفي يظهر بين الباءات الثالثة الذين اتفقوا على تنحية عّبان من 

مسرح ويبنون تحلفات جديدة، وقد كان بن طوبال وبوصوف متحدين ينافسان كريم بلقاسم ال

السلطة
2

 . لهذا السبب فال أحد منهم كان يسمح لآلخر بتولي الرئاسة.

فبقدر ما كان هؤالء الثالثة متحالفين ضد من يهدد نفوذهم داخل الثورة، خاصة من      

ينهم يصل إلى أوجه، لكن دون أن يتجرأ على السياسيين، بقدر ما كان الصراع فيما ب

المساس بمختلف التوازنات القائمة داخل مختلف أجهزة الثورة أو تهديد وحدتها ومسيرتها
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 121، ص:مرجع سابقحميد عبد القادر،   1
، وزارة الثقافة، الجزائر، 1، ج1591-1591، ظافر نجود، التاريخ السياسي للثورة الجزائريةمقالتي اهللعبد  1

  . 151،152ص:
، 19.11يخي الجزائري، إنسانيات، العددفي الخطاب التار رابح لونيسي، الصراعات الداخلية للثورة الجزائرية 2

  . 11-17، ص:1111الجزائر، 
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 اغتيال عّبان رمضان :موقفه من / 4

 حول صراعات عرفت كما البطوالت، من خالدة صورا الجزائرية الثورة عرفت قد     

السياسي  بين عرفتها التي الصراعات هذه أهم ومن قادتها، بين والزعامة السلطة

وبهذا قد تعرضت لجنة التنسيق والتنفيذ ألزمات، بداية من الضربة القاسية التي  والعسكري،

من طرف السلطات العسكرية الفرنسية والتي أدت  1597تلقتها في معركة الجزائر في سنة 

إلى تشتت أعضائها ومغادرتهم الجزائر. وكذلك الصراع الذي قام بين كريم بلقاسم وعبان 

اكل اللجنةرمضان، والذي زاد من مش
1
. 

فبعد مؤتمر القاهرة وإصدار أهم قراراته والمتمثلة في ألوية الداخل على الخارج،      

مثلما نّص عليها  والعمل السياسي على العسكري، كما أّكد على المبادئ اإلسالمية للثورة

كل ، حدث أكبر انقالب داخل القيادة العليا للثورة، خاصة بعد إبعاد 1591بيان أول نوفمبر

من بن يوسف بن خدة وسعد دحلب حليفي عبان رمضان
2
. 

وبهذا فإن اجتماع المجلس الوطني ولجنة التنسيق والتنفيذ بعده أّدى إلى عزل عبان      

رمضان وتهميشه وإبعاده عن القيادة الحقيقية للثورة، وحصر هذه القيادة في كريم بلقاسم 

ن وأثار غضبه الشديد، وعّبر عن هذا وبوصوف وبن طوبال، األمر الذي انزعج منه عبا

الغضب بقوة أمام أعضاء اللجنة وخارج اللجنة
3
. 

لم يكن عبان جارحا فقط من خالل اللهجة والكلمات التي يستعملها، فهوايته المفضلة      

هي التوبيخ العلني مما يزيد في مهانة األشخاص المقصودين،... وهنا يمكن تصّور التأثر 

لكريم بلقاسم، ومن الطبيعي أن بعد مظاهر التوبيخ العلني هذا بدأ االبتعاد بين الداخلي البالغ 

عبان وكريم انقطع االتصال بينهما
4
. 

                                                           
غيالني السبتي، عالقة جبهة التحرير الوطني الدزائرية بالمملكة المغربية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية،  1

  . 111، ص:1111رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة باتنة، 
  15، ص:مرجع سابقرابح لونيسي،  1

  . 12السابق، ص:زهير احدادن، المرجع  2
 . 111،119، ص:1112، الجزائر، 1زينب زخروف، عبان رمضان، طبعة خاصة وزارة المجاهدين، ط 1
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إذ كان في السجن لما جرى اجتماع سالم  11لم يكن عبان رمضان عضوا في جماعة      

تشار في منصب مسباي بالعاصمة، التحق بالوالية الثالثة حال خروجه من السجن وّعن 

سياسي لدي كريم بلقاسم
1
. 

خاصة بعد استشهاد كل من  -مهندس مؤتمر الصومام  -بزغ نجم عبان رمضان      

(، ومصطفى بن بولعيد قائد األوراس 1599الشمال القسنطيني ) ديدوش مراد قائد

(، وقد كان عبان رمضان يتمتع 1599(، واعتقال رابح بيطاط قائد وسط الجزائر )1599)

خصوصا الية وشخصية قوية، مما جعله يطمح إلى قيادة جيش وجبهة التحرير، بثقافة ع

سيق والتنفيذ التي هي على هيئة قيادية في الثورةنتوأنه أصبح عضوا في هيئة ال
2

. ومن 

جهة أخرى قد تبوأ كل من بوصوف وبن طوبال مركزا ال يستهان به، خاصة بعد قرار 

 مكانة مرموقة.أعطى للعسكريين  يتوسيع القيادة، الذ

وبهذا فإن العديد من القيادات السياسية والعسكرية أصبحت تتوجس خيفة من طموحات      

 عبان رمضان الذي أراد في رأيهم أن يتزعم الثورة والخروج عن مبدأ القيادة الجماعية.

 إن االختالف الجوهري بين عبان رمضان والعناصر الراديكالية التي تنتمي إلى النخبة     

كان يكمن في التباين باإلضافة إلى بن بلة،  اءات الثالثالثورة األولى والمتمثلة في الب

والذي تحول إلى الشديد بين الطرفين حول مبدأ أحقية العناصر المفجرة للثورة في قيادتها، 

. وكان عبان رمضان 5ولجنة  11ر معلنة عند عدد من أعضاء لجنة ما يشبه عقيدة غي

حو الزعم بملكية الثورة وكل تعبير يسعى إلى إضفاء الشرعية التاريخية يرفض كل نزوع ن

على مجموعة صغيرة من القادة دون غيرهم
3

. وهذا ما جعل القيادات العسكرية على  

( المفجرة للثورة وأول قائد للوالية الثالثة            19رأسها كريم بلقاسم أحد القادة الستة )

ل قائد الوالية الثانية )الشمال القسنطيني(، وعبد الحفيظ )القبائل(، ولخضر بن طوبا

بوصوف قائد الوالية الخامسة )وهران(، باإلضافة إلى محمود الشريف قائد الوالية األولى 

يتحالفون مع أحمد بن بلة مسؤول الوفد الخارجي لتقليص نفوذ عبان رمضان، وذلك في 

                                                           
، 1111مذكرات الرائد الطاهر سعيداني، القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض، دار األمة للطباعة، الجزائر،  1

 .111ص:
  . 159، ص:بسام العسلي، مرجع سابق 1
  . 179يثر، المرجع السابق، ص:عبد النور خ 2
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قصد  ولية اإلعالم في هيئة التنسيق والتنفيذ، الذي أوكل لعّبان مسؤ1597مؤتمر القاهرة في 

تهميشه
1
. 

مليئة باألحداث، فمع تزايد الصراعات بين القادة ومع تزايد انتقادات  1597كانت سنة      

عبان رمضان للقادة الجدد للثورة ضاق ذرعا بهؤالء ووجهوا له تحذيرات واضحة، 

مة فّكر كريم بلقاسم وبن طوبال ونصحه المقربون منه بالكف عن ذلك، ولما تفاقمت األز

في وضع حد لنشاطه الذي بدا لهم مضرا بالثورةوبوصوف ومحمود الشريف 
2
. 

ان رمضان وهو ء المؤتمر حتى وصل خبر مقتل عّبولم تمض إّلا أيام قليلة على انتها     

 ي تّم بهافي طريقه إلى تونس، وحاول أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ إخفاء الوسيلة الت

ا االغتيالاغتياله والمسؤول عن هذ
3
. 

رف وهوعلى رأس عبان رمضان أنه سقط في ميدان الش يقول الخبر الرسمي لنعي     

جيش كان متوجها إلى الشمال القسنطيني، وأنه دخل في اشتباك مع العدو، والواقع أنه ال 

 وجود لهذه االشتباكات.

يقول علي كافي في مذكراته أنه أبلغ قيادات واليته أن عبان رمضان قتل ألنه كان      

يشتغل لنفسه
4
. 

سنة من اغتيال عبان رمضان يقول علي كافي أن الحكم باإلعدام على عبان  11بعد و     

رمضان صدر بعد اكتشاف اتصاالت له بالمخابرات االستعمارية، ووصل إلى حّد اتهامه 

لونيسي في كتابه الجزائر في دوامة الصراع أن علي  ة بشكل مباشر، ويقول رابحبالخيان

كافي أراد تصفية حسابات مع عبان رمضان فحّرف األحداث عن حقيقتها، وأغفل أمرا 

أساسيا وهو أنه من المعقول والمقبول أن يكون عبان رمضان على اتصاالت مع السلطات 

                                                           
الطاهر زبيري، نصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائري، الشروق لإلعالم والنشر، الجزائر،  1

  . 11، ص:1111
  . 77جعفر رتيبة، المرجع السابق، ص:  1
  . 297السابق، ص: صدرفتحي ديب، الم  2
  . 112علي كافي، مرجع سابق، ص: 1
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صبه كمنسق للقيادة العليا للثورة آنذاك الممثلة في لجنة االستعمارية والتفاوض معها بحكم من

التنسيق والتنفيذ
1
. 

وبهذا فإن بن يوسف بن خدة يقول وذلك حسب ما جاء به علي كافي أن تلك الشكوك      

هي التي دفعت برفقاء عبان رمضان إلى إقناعه بالتوجه معهم إلى المغرب، بدعوى أداء 

اإلعدام فيه لك اآلونة تمت محاكمته وتنفيذ حكموفي ت زيارة إلى الملك محمد الخامس،
2
. 

ا الجبهة ودفن في هذه الضيعة، وهكذ وهذا في تطوان حيث قتلوه خنقا في ضيعة تملكها

، وأخفيت وفاته ولم يعلن عنها إال بعد خمسة أشهر في 1597ديسمبر  17استشهد عبان في 

عبان رمضان في الجزائر بعد ، فنشرت جريدة المجاهد مقاال عن استشهاد 1592ماي 

معركة أصيب فيها بجروح بليغة توفي إثرها
3
. 

تحّدث عن  1111ديسمبر  19وفي حوار للعقيد لخضر بن طوبال لجريدة الخبر في      

واتخاذ القرارات دون الرجوع للقيادة، وعلى حسب ما صّرح  أسباب اغتياله ومنها تسلطه

للتاريخ أقول لقد  «ما فعلوه بعبان، وحسب ما قاله: به بن طوبال فإنه لم يكن موافقا على 

استهجنت فعلتهم وقلت لهم بالحرف لم نتفق على هذا بل اتفقنا على سجنه عند وصولكم 

  »للمغرب ثّم محاكمته 
4
. 

ومن هنا يتضح أن عبان رمضان قد أغتيل دون محاكمة وذلك باتفاق وشهادة لخضر      

بن طوبال مع شهادة محمد الشريف
 *

فقد أثنى بن طوبال على الراحل عبان رمضان ألنه 

خرين ومسعاه إلبعاد ارا لكن تصلبه لرأيه واحتقاره لالكان رجال شجاعا وبطال مغو

القيادات التاريخية للثورة، فقد رأى على أن المسألة رغم خطورتها فهي عادية في أي 

ثورة
5

خضر بن طوبال ومحمد إلى عدم الرضى عن قرار ل. وهذا ما أّدى بكريم بلقاسم 

                                                           
  . 11رابح لونيسي، المرجع السابق، ص: 1
  . 51، ص:سابق مرجعبن يوسف  بن خدة،  1
  . 15زهير احدادن، مرجع سابق، ص: 2
 . 9، ص:1119أوت  21محمد الصادق، جريدة المقراني، مسيرة ومواقف العقيد لخضر بن طوبال،  1

انسحب من جيش  1519ماي  12، التحق بمدرسة ضباط فرنسا، بعد مجازر 1511محمد الشريف: ولد بتبسة  *

االحتالل وانضم إلى االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، التحق بجيش التحرير، عّين على رأس منطقة تبسة، 

 .1527توفي 
  . 9محمد الصادق، جريدة المقراني، المرجع السابق، ص: 9
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الشريف لعمل اجتماع من أجل طرح مسألة عّبان، وانزعج كريم بلقاسم من بن طوبال 

وأوقف اتصاالته لمدة أسبوع تقريبا
1
. 

وقد أقسم كريم بلقاسم أمام الناس بأن بوصوف وراء موت عّبان، وحسب المعلومات أن      

أّن الكل  «فاته ألحد رفقائه القدامى: بوصوف لم يفّند ذلك، وقد قال بعد ثالث شهور قبل و

كان موافق على تصفية عبان حتى وإن تراجع الكثيرون بعد ذلك، بل ذهب إلى حد القول 

، وقال بن طوبال من جهته لقائد سابق في جيش  »بأّنه تّم االتصال بالواليات من أجل ذلك 

تمت تصفية عبان، سيظل دمه  اآلن وقد «التحرير الوطني للوالية الرابعة الذي أفادنا بذلك: 

  »عائقا أمام طريقنا للحكم الذي سيتوّلاه آخرون 
2
.  

كانت حادثة اغتيال عّبان رمضان الحدث البارز بعد مؤتمر القاهرة، فبعد اختفاء عبان عن  

الساحة واندماج أتباعه داخل الصفوف المؤيدة لكريم بلقاسم
3

، والذي تاله تأسيس الحكومة 

رغم توسيع لجنة التنسيق والتنفيذ إال أنها بقيت تدور في حلقة مفرغة في ظل المؤقتة، وذلك 

 نس والثقة لألعضاء المشاركين لها.غياب التجا

 فما هو الّدور الذي لعبه العقيد لخضر بن طوبال داخل الحكومة المؤقتة؟      

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 52جعفر رتيبة، المرجع السابق، ص: 1

  . 127زينب زخروف، المرجع السابق، ص: 1

  . 172، ص:مرجع سابقلزهر بديدة،  2
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 ثانًيا : دوره في الحكومة المؤقتة :

 آلت إليه الثورة التحريرية والمتمثل في:أمام الوضع الجديد الذي      

 االنتصارات العديدة التي حققتها منذ اندالعها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي . -

 . 1599أوت  11نجاح هجومات  -

التنظيمات الجديدة التي أقرها مؤتمر الصومام وتوحيد القيادة الوطنية من خالل المجلس  -

 ولجنة التنسيق والتنفيذ. CNRA الوطني للثورة الجزائرية

زيادة النشاط الديبلوماسي والحصول على تأييد معظم الدول العربية والدول الصديقة في  -

 العالم .

تأثير الثورة الجزائرية على السياسة الفرنسية الداخلية، وتوالي سقوط الحكومات الواحدة  -

تلو األخرى
1
. 

طرحت  1597ود القادة الجزائريين. في عام ظلت فكرة تأسيس حكومة جزائرية ترا     

 17للنقاش بصورة جدية، فقد خرج المجلس الوطني للثورة الجزائرية في اجتماعه يوم 

بعدة توصيات من أهمها: تشكيل حكومة جزائرية 1597أوت 
2
. 

كومة المؤقتة الجزائرية، وأعلن عنها وين الحوقد قام أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ بتك     

تونسب واستقّر أعضاؤها 1592سبتمبر  12يوم 
3
. 

      

     

     

                                                           
  . 11، ص:1111، 1ئر المعاصر، دار المعرفة، الجزائر، جرابح لونيسي وآخرون، تاريخ الجزا 1
، 1112، وزارة الثقافة، الجزائر، 1592-1591أحمد سعيود، العميل الدبلوماسي لجبهة التحرير الوطني 1

  . 172ص:
  . 195الطاهر سعيداني، مرجع سابق، ص: 2
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دولة من بين الدول العربية واإلسالمية  19وانطالقا من ظهور الحكومة اعترفت بها      

واإلفريقية والتقدمية
1

. فتأسيسها لم يكن مفاجأة كبيرة في أنحاء العالم، ألّنه منذ دورة 

الذي عقد في القاهرة كان من المتوقع تأسيس هذه المجلس الوطني للثورة الجزائرية 

الحكومة
2
. 

 لف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من:ررت لجنة التنسيق والتنفيذ أن تتأوقد ق     

 رئيس المجلس: فرحات عّباس . -

 نائب الرئيس ووزير القوى المسلحة: كريم بلقاسم . -

 نائب الرئيس: أحمد بن بلة . -

 لدولة: حسين آيت أحمد، رابح بيطاط، محمد بوضياف، محمد خيضر.وزراء ا -

 وزير الشؤون الخارجية: د. محمد األمين دباغين . -

وزير التسليح والتموين: محمد الشريف -
3
 . 

 وزير الداخلية:  لخضر بن طوبال . -

 وزير العالقات العامة واالتصاالت : عبد الحفيظ بوصوف . -

 الشمالية: عبد الحميد مهري .وزير شؤون إفريقيا  -

 وزير المالية والشؤون االقتصادية: د. أحمد فرنسيس . -

 وزير االستعالم: محمد يزيد . -

 وزير الشؤون االجتماعية: بن يوسف بن خدة . -

 

                                                           
معالمها األساسية، دار النعمان للنشر، الجزائر،  1591بوعالم بن حمودة، الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر 1

  . 219، ص:1111
  . 219، ص:1112جاك دوشمان، تاريخ جبهة التحرير الوطني، منشورات ميموني، الجزائر،  1
  .119،117، ص:1119، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 1591-1591بجاوي محمد، الثورة الجزائرية والقانون 2
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أمناء الدولة: األمين خان، عمر أوصديق، مصطفى إسطنبولي -
1
. 

كانت أبرز مهمة اضطلعت بها الحكومة المؤقتة فور تشكيلها هي العمل الدؤوب على       

تنسيق عمل وجهود مؤسسات الثورة وتنظيمها تأطيرها وتطويرها بما يخدم األهداف األمنية 

واالستراتيجية للثورة وفي مقدمتها عزل االستعمار الفرنسي ومناوراته
2
. 

مة المؤقتة منصب وزير داخلية، وقد شكلت وزارة توّلى لخضر بن طوبال في الحكو     

الداخلية نواة رئيسية في قيادة الجهاز التنفيذي للثورة في السنوات األخيرة من حرب 

التحرير، وقد عرفت هذه الوزارة استمرارية مميزة ألّن مقاليد إدارتها كانت في يدي بن 

الوزارة يشرف على تنظيمات طوبال لممدة ثالثة سنوات كاملة، وقد كان مجال عمل هذه 

فرعية للثورة في الخارج أيضا، وكان نشاطها محصورا على اإلشراف على فدراليات 

فرنسا وتونس والمغرب، أّما صالحياتها كانت متعددة تتضمن القضايا المتعلقة بالتأطير 

داخلية والتكوين السياسي في المدارس والقواعد العسكرية الخلفية، وبالتدخل لحل األزمات ال

 في صفوف وحدات جيش الحدود ومراقبة حركة العبور.

كان يسعى بن وقد كان بن طوبال يعتمد على شبكة  من المساعدين والوكالء، كما      

طوبال إلى تكوين ما يشبه الشرطة السرية في صفوف جبهة التحرير الوطني، وكان ذلك 

عد العملية للقبضة الحديدية التي تؤدي يتوافق مع اإليمان الذي كان بيديه حول قناعته بالقوا

إلى انضباط الجماهير، حيث عرف عنه بروعه الشديد لفرض نظام شامل
3

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 117بجاوي محمد، المرجع السابق، ص: 1
 .  179، ص:1111، 1محمد الشريف عباس، من وحي نوفمبر، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، ج  1
  . 111،119، ص:مرجع سابقعبد النور خيثر،  2
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 قضية العموري:/ 7

"انقالب العقداء" أو "مؤامرة العموري     
*

" أو "حركة العموري"،  هي كلها أسماء لقضية 

 خطورتها. تاريخية حّساسة، لم تسّلط عليها الكثير من األضواء رغم

فرغم النجاح الخارجي الذي عرفته الحكومة المؤقتة، وهذا من خالل اعتراف الكثير      

من الدول بها، إّلا أنها تعرضت لعدة مؤامرات كادت أن تعصف بها، وهذا منذ تأسيسها
1
. 

وسّميت هذه القضية بانقالب العقداء من قبل الصحافة الفرنسية، إذ عندما تسرب إليها      

خبر وهي تريد التشهير بالثورة، وإظهارها بأنها تعيش فوضى عارمةال
2

فكرة  ، وإيصال

 ته التي يعتمد عليها تعاني انشقاقات داخلية خطيرة.إلى الشعب الجزائري أن قياد

 COMلى إقرار إنشاء لجنة العمليات العسكرية تعود خلفيات وأسباب هذه الحادثة عو     

لجنة التنسيق والتنفيذ ن والتي كان الهدف منها توحيد من طرف  1592وذلك في أفريل 

حيث تكون هذه اللجنة بمثابة هيئة أركان للقوات المسلحة قيادة جيش التحرير الوطني، 

 وتتشكل من: 

لجنة الشرق: بقيادة العقيد محمدي السعيد، وساعده كل من محمد لعموري والعقيد عمارة  -أ

 بوقالز والرائد عمارة بن عودة .

لجنة الغرب: بقيادة هواري بومدين ويساعده الصادق دهليس -ب
3
. 

     

 

                                                           
محمد العموري: من المناضلين القدماء، شارك في التحضير الندالع الثورة باألوراس، عّين قائدا للوالية  *

. انظر: فتحي ديب، 1595، ثم عضوا في قيادة أركان الحدود الشرقية، حكم عليه باإلعدام سنة 1592األولى 

 .  119مصدر سابق، ص:
الة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الثورة، جامعة الجزائر، ، رس1591-1591الطاهر جبلي، القاعدة الشرقية 1

  . 199، ص:1111
  . 112، ص:مرجع سابقمصطفى هشماوي،  1
  . 127، ص:مرجع سابق، مسعود عثماني 2
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إّلا أّن لجنة التنسيق والتنفيذ في اجتماع لها بالقاهرة اتخذت قرارا يقضي بإلغاء الكوم       

واتهام أعضائه وبالتحديد لجنة الشرق بالتقصير والعجز عن تطبيق قرارات القيادة
1
. 

ي قائد الوالية الثانية )الشمال القسنطيني( في مذكراته أن ويذكر العقيد علي كاف     

في زعامة ض منها بالجهوية ويصفهم بالطماع العموري كان ينتقد القيادة، ويتهم البع

الثورة، كما اتهم كريم بلقاسم وأوعمران بالجهوية
2

. كما انتقد بلقاسم واتهمه بتغلغل الضباط  

وعلى رأسهم  ة العليا لجيش التحرير الوطنيالفارين من الجيش الفرنسي إلى القياد

كان قائد فيلق في الجيش  «الكومندان إيدير مولود، الذي قال عنه بن طوبال بأنه: 

االستعماري يضم تسعين بالمئة من الجزائريين، وقد واجه هذا الفيلق جيش التحرير الوطني 

ت تمشيط ضد في معركة كادينا في الشمال القسنطيني، كما شارك في عدة عمليا

 . 3  »المجاهدين

ز الكوم في تطبيق قرارات القيادة، واتهمت وبعد أن الحظت لجنة التنسيق والتنفيذ عج     

أعضاءه وبالتحديد لجنة الشرق بالتقصير اتخذت قرارا يقضي بإلغائها
4
. 

 أوت 11الجزائرية التي ستعقد في وبمناسبة قرب انعقاد دورة المجلس الوطني للثورة      

، ُدِعَي إليها كل من العموري محمد وعمارة بوقالز وتوجها للقاهرة1592
5

. وما إن وصل 

العموري وبوقالز القاهرة حتى أقدمت الحكومة المؤقتة على مصادرة جواز سفرهما وأبعدا 

عن النظام العسكري
6

، وتقرر نفي عمارة بوقالز إلى السودان والعموري إلى السعودية 

 سبتمبر. 15وذلك في 

        

                                                           
، 1111، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، 1592-1599صدام رزقي، دور القاعدة الشرقية في الثورة التحريرية  1

  .92ص:
  . 112علي كافي، مرجع سابق، ص: 1
  . 15رابح لونيسي، مرجع سابق، ص: 2
 صدام رزقي، مرجع سابق،  1
، 1111تابليت عمر، القاعدة الشرقية نشأتها ودورها في اإلمداد وحرب االستئناف، دار األلمعية، الجزائر،  9

  .119ص:
 . 152الطاهر سعيداني، مرجع سابق، ص: 9
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ومن هذا يظهر أن مسؤولي القاعدة الشرقية والوالية األولى تعرضوا إلى أقصى      

العقوبات، وكان واضحا ألنصارهم آنذاك أن وراء العملية تصفية حسابات وصراع على 

السلطة، فلبن طوبال حسابات قديمة مع بوقالز الذي عمل على انفصال القاعدة الشرقية عم 

، ولمحمد الشريفالوالية الثانية
*

حسابات قديمة جديدة مع محمد لعموري 
1
رفض  .

العموري االنصياع لقرار نفيه إلى السعودية، وبقي في مصر وظل على اتصال بقائد 

ال أن الرسائل التي كانا الوالية األولى أحمد نواورة، عبر شخص يدعى عمار قرام، ويق

األخير كان على علم بيوم رجوع  انت تمر عبر كريم بلقاسم؛ إي أن هذايتبادالنها ك

العموري إلى الجزائر فكان باستطاعته القبض عليه
2
. 

ومن َثّم شرع العقيد محمد العموري يخطط النقالب عسكري، لذلك لجأ لطلب المساعدة      

من حكومة أجنبية كانت مصر
**

 
3

. ويشير فتحي ديب إلى أن الهدف من وراء حركة 

، عبد الحفيظ الباءات الثالث )كريم بلقاسم، لخضر بن طوبالالعموري هو اإلطاحة بكل من 

العموري ورجاله كانوا يعتبرونهم زمرة مسؤولة عن االنحراف عن  ّنبوصوف(، أل

توجهات الثورة
4

. هذا باإلضافة غلى القرارات التي صدرت في حقهم كانت حافزا على 

ض والسخط عندهمتطور مشاعر االمتعا
5
. 

دخل العموري تونس بمساعدة مصر وعقد اجتماعا حضره منضموا االنقالب الذين بلغ      

، وقد 1592نوفمبر  11اريخ ضابطا من جيش التحرير الوطني، وذلك بت 91عددهم حوالي 

 االجتماع دون علم الحكومة المؤقتة.    جرى هذا

       

                                                           

، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري، التحق بالثورة عام 1511بمدينة سوق أهراس : ولد * محمد الشريف

1597 
 .  119تابليت عمر، المرجع السابق، ص:  1

 .   152الطاهر سعيداني، المرجع السابق، ص: 1

انظر: ) لعروبية.، ألنها تتنافى ومبادئه اوذلك ألّن جمال عبد الناصر كان يرفض قيادة فرحات عباس للحكومة المؤقتة** 

 .( 21رابح لونيسي، مرجع سابق، ص:
، 1117زروال محمد، إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية، الوالية األولى نموذجا، المطبعة الرسمية، الجزائر،  2

  . 225ص:
 .  119فتحي الديب، مصدر سابق، ص: 1
  . 295عبد النور خيثر، مرجع سابق، ص: 9
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لقيادة العليا بالقوات التونسية التي وبينما كان الحاضرون يعقدون اجتماعهم استنجدت ا     

ن، وقد علمت الحكومة حاصرت مكان االجتماع وداهمته وهّم إلقاء القبض على الحاضري

حسب أغلب الروايات من السائق المدعو عمار قرام الذي انتقل بالعموري إلى  المؤقتة بذلك

صل بلخضر بن مدينة الكاف من مدينة طرابلس هو الذي أفشى بمكان االجتماع حين ات

طوبال وكريم بلقاسم
1
. 

علم بالمآمرة واتصاالت العموري بنظام عبد يه ال أّن« ويقول لخضر بن طوبال:     

  »الناصر، وكان سائق العموري يخبره بكل صغيرة وكبيرة 
2

. 

وبهذا اتصل لخضر بن طوبال وكريم بلقاسم وأخبروا الحكومة التونسية بأن مصر      

 أرسلت جاسوسا لقتل بورقيبة.

الف توجه كل دولة وبما أن العالقات المصرية التونسية آنذاك كانت متوترة نظرا الخت     

جنودها إلى ت الحكومة التونسية األمر بجدية، وعلى سبيل السرعة أرسلت منهما، لهذا أخذ

مكان االجتماع وقامت بمحاصرة المكان وإلقاء القبض على المتهمين
3
. 

تّم تسليم المتهمين إلى الحكومة المؤقتة، التي اعّدت لهم ملفات ثقيلة، بمقتضاها وجهت      

إليهم تهمة هي محاولة قلب نظام الحكم، وقدموا إلى المحكمة
4
بعد سجنهم "بالداندان"  .

رية برئاسة العقيد هواري بومدينتشكلت محكمة عسك
*

. 

                                                           
  الطاهر سعيداني،  . 157ص:المرجع السابق،  1
  . 21رابح لونيسي، المرجع السابق، ص: 1
  . 91صدام رزقي، مرجع سابق، ص: 2
 . 117تابيت عمر، مرجع سابق، ص: 1
، في دّوار بني عّدي المقابل لجبل 1521أغسطس  11هواري بومدين:  هو محمد إبراهيم بوخروبة، ولد في  * 

أصبح قائدا ألركان  1592أشرف على تدريب وتشكيل خاليا عسكرية، في  1599هوارة من مدينة قالمة، في 

اع في حكومة االستقالل، وزيرا للدف 1591أشرف على تنظيم جبهة التحرير الوطني، في  1591الغربية، في 

أطاح هواري بومدين بالرئيس أحمد بن بلة في خطوة اصطلح على تسميتها بالتصحيح  1599يونيو  15في 

. 1، ص:1112لث، مارس الزعيم الجزائري هاري بومدين، مجلة إفريقيا قارتنا، العدد الثاد.م، الثوري. انظر: 

، 1112ين رجل القيادة الجامعية، دار الهدى، الجزائر، مطر محمد العيد، الرئيس هواري بومدانظر أيضا: 

 . 19ص:
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وكان فيها علي منجلي
*

كوكيل للجمهورية وهواري بومدين لم يقرر تنفيذ حكم اإلعدام على  

محمد العموري ومن معه، بل أمر بوضعهم في السجن، إّلا أّن لخضر بن طوبال أقدم على 

اهلل،  «زانته: تعذيب العموري في سجنه، وتحت وطأة التعذيب كتب العموري على حائط زن

  »محمد، الوطن 
1

 . 

 مساًء، بتهمة: 1595مارس  19وقد تّم تنفيذ حكم اإلعدام على المتهمين يوم 

 عدم الطاعة والتآمر على الثورة . -

العمل على تحطيم معنويات الجنود -
2
 . 

وقد أضيف إلى العموري تهمة أخرى وهي التعامل واالتصال بدولة أجنبية وهي مصر -
3

، 

إلى أن منفذي هذه المؤامرة كانوا يسعون حيث أفضت التحريات التي قام بها بن طوبال 

لإلطاحة بالحكومة المؤقتة . وبخصوص هذه الحادثة )حادثة الكاف( فهي تعتبر من القضايا 

التي تزال غامضة، وإن أجمع الكثير على اعتبارها مؤامرة ضد الحكومة المؤقتة، فإّن 

العملية التصحيحية ضد سلطة الباءات الثالثة )بلقاسم، بن طوبال، البعض اآلخر يصفها ب

بوصوف(
4
. 

ويتضح من محاولة االنقالب التي خطط لها العموري والتي باءت بالفشل فإّن الحكومة      

المؤقتة فقدت بعضا من مصداقيتها؛ حيث اعتمدت في أول مشكلة واجهتها على جيش دولة 

 خالف أو صراع بين الباءات الثالثة حول السلطة.أخرى )تونس(، كما كان بداية 

      

     

                                                           
في سكيكدة، عضو في حركة انتصار  1511ديسمبر  7علي منجلي: جندي وسياسي جزائري، ولد في  *

 . 1552عضو في مجلس الثورة، توفي  1599مساعد رئيس أركان،  1591الحريات الديمقراطية، 
  . 157،152الطاهر سعيداني، مصدر سابق، ص: 1
  . 112الطاهر الزبيري، المصدر السابق، ص: 1
  . 72عمار قليل، مرجع سابق، ص: 2
  . 91صدام رزقي، مرجع سابق، ص: 1
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 اجتماع العقداء العشر :/ 1

تدهورا خطيرا وذلك بسبب سياسة شارل  1595و 1592لقد شهدت الثورة خالل عامي     

ديغول العسكرية، التي حاول من خاللها فصل الداخل عن الخارج، وكذلك نتيجة األزمات 

 المتتالية للحكومة المؤقتة .

دم ، مما جعل عبد الحميد مهري يقول أن عاحتدم الصراع بين الباءات الثالثوقد      

فاعلية الحكومة المؤقتة يعود إلى انشغالها بحل الصراع بين بن طوبال وكريم بلقاسم 

وبوصوف الذين كانوا يضعون مسدساتهم فوق الملفات
1
. 

أمام ذلك الوضع كان لزاما على قيادة الثورة أن تسارع في معالجة ذلك الوضع      

ع في تونس، عرف ذلك السياسي والعسكري الخطير، فكانت الدعوة إلى عقد اجتما

االجتماع تاريخيا باجتماع العقداء
2
. 

 111وقد اختلفت اآلراء حول تاريخ انعقاده، فحسب محمد حربي فإّن هذا الجتماع دام      

، أما علي كافي فقد قال بأنه دام 1595يوما، وذكر بأنه انعقد فيما بين صيف وخريف عام 

بن طوبال، بوصوف( حول من يحق له حضور )بلقاسم،  الثيوما، اختلف الباءات الث 51

 عقداء فقط وهم: 11اجتماع العسكريين،... وقد اتفقوا في األخير على مشاركة 

 الباءات الثالثة: كريم بلقاسم، لخضر بن طوبال، عبد الحفيظ بوصوف . -أ

 أعضاء قيادة األركان: هواري بومدين، محمدي السعيد . -ب

لعقيد لطفي، عبيدي الحاج لخضر، سعيد بازون، سليمان قادة الواليات: علي كافي، ا -ج

 دهليس .

 

     

                                                           
 . 22رابح لونيسي، مرجع سابق، ص:  1
، مذكرة ماجستير في التاريخ، 1595ديسمبر  19أوت إلى  11شبوب محمد، اجتماع العقداء العشر: من  1

  . 1111وهران، 
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 وبالنسبة لجدول أعمال هذه اللجنة تضمن ما يلي:     

 اقتراح استراتيجية جديدة . -1

إعادة االعتبار للثورة بتدعيم المجلس الوطني للثورة حتى يكون ممثال حقيقيا لكل  -1

 الشرائح .

لحكومة إعادة النظر في تشكيل ا -2
1

 

والمواصالت بشارع  انطلق اجتماع العشرة في مقر وزارة االتصال العامة     

Parmentier بتونس العاصمة
2

، وقد كان الجو متوترا للغاية وذلك راجع إلى رغبة طرف 

في فرض آرائه الرامية إلى تزعم الثورة، ففي الجلسة األولى ظهر أول مثال على ذلك، 

وا أماكنهم بين المجتمعين، فسكت الجميع إلى الثالثة قاعة االجتماع وأخذباءات حينما دخل ال

في الحكومة أزمة، أنتم  «أن كسر ذلك الصمت العقيد لطفي بتوجيه الكالم إليهم قائال: 

دعوتم القادة العسكريين إلى فض النزاع ومنا أعضاء من الحكومة هم في ذات الوقت قضاة 

مكانتكم هنا، إّما أن تخرجوا وتتركونا نقوم بالتحكيم، إّما وأطراف في النزاع، أسألكم عن 

وعلى إثر ذلك غادر كريم بلقاسم القاعة بغضب  قوموا باستدعاء كل أعضاء الحكومةأن ت

وانفعال وتبعه رفيقه بن طوبال وبوصوف
3
. 

 111لكن بعد أخذ و رّد أستدعي هؤالء للمشاركة، وتوّصل العقداء العشر بعد أكثر من      

 يوم من المناقشات إلى عدة قرارات من ذلك نذكر: 

تعيين مجلس وطني جديد بعد استبعاد كل من أمين دباغين، وتوفيق المدني، محمود  -

الشريف، ومحمد لبجاوي، وصالح الوانشي، وعبد الملك تمام، وكل واحد من هؤالء تمت 

إزاحته لسبب معين
4

 . 

                                                           
(، مذكرة 1591مارس-1592ميلودي سهام، عالقة الجكومة المؤقتة بقيادات جيش التحرير الوطني )سبتمبر 1

 . 22، ص:1111ماجستير، جامعة وهران، 

. 111، ص:1112مصطفى بن عمر، الطريق الشاق إلى الحرية، دار هومة، الجزائر،   2  
. 92شبوب محمد، المرجع السابق، ص:  3  
. 21ميلودي سهام، مرجع سابق، ص:  4
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حضيرية الجتماع المجلس الوطني للثورة وقد تحول اجتماع العقداء إلى لجنة ت     

الجزائرية المقبل
1
. 

 :7591جانفي  71إلى  7595ديسمبر  79االجتماع الثاني للمجلس الوطني للثورة من  /3

بالعاصمة الليبية طرابلس، وفي أجواء  1595ديسمبر  15 مبدأت أشغال االجتماع يو     

وما، وحسب ما أورده محمد حربي فإن ي 22طبعتها السرية والتكتم الشديد، دامت دورته 

جلساته كانت معتركا صاخبا حقيقيا، سيطرت عليه الشتائم، واالتهامات الشخصية
2
. 

تألف من خمسة وأثناء مداوالت المجلس اقترح الباءات الثالثة إنشاء حكومة عسكرية ت     

عمر  لخضر بن طوبال، عبد الحفيط بوصوف، بن يوسف بن خدة، أعضاء )كريم بلقاسم

أوصديق(، تكون بمثابة حكومة وقيادة لجبهة التحرير الوطني، في حين يعد المجلس 

الوطني للثورة هو القيادة العليا، لكن الفكرة المقترحة تؤكد نية كل واحد منهم في عدم تخليه 

عن السلطة والقيادة
3
. 

زير وقد أبقى هذا المجلس على مناصب كل من عبد الحفيظ بوصوف الذي كان و     

االتصاالت واالستخبارات، ولخضر بن طوبال الذي كان وزيرا للداخلية، ويزيد محمد 

وزيرا لإلعالم، وفرنسيس أحمد كوزير للمالية والشؤون االقتصادية، لكن التعديل الذي لم 

يكن في صالح طموحات كريم بلقاسم فيتمثل في تكليفه بوزارة الخارجية، ونائب الرئيس 

عّباس، هذا بعد أن كان المسؤول األول على القوات المسلحة لمجلس وزراء فرحات
4
. 

     

 

 

                                                           

. 11رابح لونيسي، مرجع سابق، ص:  1  

. 91شبوب محمد، المرجع السابق، ص:  2  

. 29ميلودي سهام، المرجع السابق، ص:  3  

. 91وب محمد، المرجع السابق، ص:شب  4  
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 هو 1591ومن أهم قرارات اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية في طرابلس      

إنشاء األركان العمة لجيش التحرير الوطني بقيادة العقيد بومدين، وعلى األركان أن تعمل 

من الباءات الثالث، والهدف من هذا القرار هو  تحت سلطة لجنة وزارية للحرب تتشكل

توحيد جيش التحرير الوطني تحت قيادة مركزية موحدة
1

. 

وبهذا يعتبر اجتماع العقداء العشر ثم المجلس الوطني للثورة لصالح الثورة، بمعنى أن      

تلك النقاط التي خرج بها المجلس عملت على إعادة هيكلة جيش التحرير وكذا ربط الداخل 

 بالخارج وذلك ما ألّح عليه اجتماع العقدء العشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 12رابح لونيسي، المرجع السابق، ص:  1
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 :أجل االستقاللمشاركته في المفاوضات من ا: ثالًث

واصلت الثورة الجزائرية صمودها أمام الهمجية االستعمارية، سائرة على النهج الذي      

، فانتصاراتها عزلت فرنسا دوليا وهزتها اقتصاديا 1599رسمته منذ مؤتمر الصومام 

 .1592وسياسيا، لدرجة أن ديغول فقد ثقة الجنراالت الذين جاءوا به إلى الحكم الفرنسي 

كل ذلك جعل ديغول     
*

يقتنع أن السبيل الوحيد الباقي إلنهاء الحرب هو المفاوضات مع  

جبهة التحرير الوطني
1

، بعد أن كان موقفه طوال األشهر التي سبقت المفاوضات يتميز 

بالتردد والمراوغة والتالعب باأللفاظ، وهو ما شجع الروح العسكرية والتطرف الفاشي 

على الثورة ضده
2

 . 

لم تحاول أيضا الوصول إلى  1591فالحكومات المتعاقبة على الحكم في باريس منذ      

الحل بالتفاوض، ولم تأخذ بعين االعتبار قرارات وتوصيات منظمة األمم المتحدة ومنظمات 

دولية أخرى، كالجامعة العربية والمؤتمرات اإلسالمية، والمؤتمر اإلفريقي اآلسيوي...الخ
3

 .

الجزائريين لم يدعوا فرصة تمر إّلا وأعلنوا فيها رغبتهم  ورغما عن ذلك فإن

بالمفاوضات... وذلك إليجاد تسوية سلمية
4

. وبذلك فدخول الجزائر في هذه المفاوضات 

 يعتبر تتويجا لنضال الشعب الجزائري وانتصاراته العسكرية والديبلوماسية.

 وطها للتفاوض مع الفرنسيين: أوضحت جبهة التحرير الوطني الجزائرية منذ البداية شر     

 االعتراف بالقومية الجزائرية في بيان يلغي كل آثار التبعية الجزائرية لفرنسا . -

 التفاوض مع ممثل الشعب الجزائري لالعتراف بالسيادة الجزائرية الموحدة التي ال تتجزأ . 

 

                                                           
، رئيس للجمهورية الفرنسيةشارل ديغول: جنرال ورجل سياسة فرنسي، ولد في مدينة ليل الفرنسية، أول * 

 .زائريةعرف بمناوراته االستعمارية تجاه الجزائر، منها: مشروع قسنطينة، مشروع فصل الصحراء الج
  . 291صالح بلحاج، مرجع سابق، ص: 1
  . 79مرتضى محمد عبد المنعم، الجزائر المنتصرة، كتب قومية، ص: 1
بن يوسف بن خدة، نهاية حرب التحرير في الجزائر إتفاقيات إيفيان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2

  . 11ص:
  . 195، ص:1119أحمد الشقيري، قصة الثورة الجزائرية، دار العودة، بيروت،  1
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الذين اعتقلوا قبل تحقيق جو من الثقة بإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين سواء  -

الثورة أو المناضلين فيها
1
. 

وقد مّرت المفاوضات بعدة مراحل، وطال أمدها بعل عدم جدية فرنسا، بل حاولت من      

خالل التظاهر بالتفاوض إضعاف الثورة وعدم االستجابة في مطالبها في التفاوض على 

ة نوعان منها: ماهو سري؛ أساس االستقالل. لذلك قد عرفت المفاوضات الجزائرية الفرنسي

كان الهدف منه جس نبض الثورة وقادتها ومعرفة موقفهم منها، كما كانت هناك مفاوضات 

رسمية من قبل  علنية ورسمية مّثلها قادة بارزون في الحكومة المؤقتة، وشخصيات

 السلطات الفرنسية.

ئناف االتصال مرحلة ما قبل المفاوضات التي تمثلت في مساعي الست 1591صادفت      

بين الطرفين، وإجراء االتصاالت السرية التمهيدية لبدء المفاوضات الرسمية، وانطلقت هذه 

، الذي شهد جولتين منها إيفيان األولى ولوغران1591األخيرة في صيف 
*

، ثم توقفت ولم 

والذي شهد المرحلة الحاسمة في المفاوضات، هي  1591تستأنف إّلا في شهر فيفري 

لي روسمفاوضات 
**

، والتي أنهت المشكل من حيث األساس
2
. 

، 1591فيفري  15-11وقد شارك القائد لخضر بن طوبال في مفاوضات لي روس      

15913مارس  2-7ومفاوضات إيفيان الثانية 
. 

 

 

 

                                                           
بالسي نبيل أحمد، االتجاه العربي اإلسالمي ودوره في تحرير الجزائر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  1

  . 112، ص:1551
 *Lugrin كم عن مدينة إيفيان .11: مدينة فرنسية صغيرة، تبعد حوالي 
** Les Roussesسرية .ي: مدينة فرنسية صغيرة، قريبة من الحدود السو 
  291صالح بلحاج، مرجع سابق، ص: 1

. 191ابق، ص:سعد دحلب، مرجع س  3
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 : م7591فيفري  75-77مفاوضات لي روس : / 7

ولوغران  1591لية جوي 12جوان و 11حاولت فرنسا بين مفاوضات إيفيان األولى      

، وبعدهما إبهام الدول اإلفريقية بأن الثورة الجزائرية تريد الهيمنة 1591جويلية  12إلى 11

زائريين من خارج جبهة التحرير، فخاب الصحراء، وكذا تبحث عن مفاوضين ج على

 Les Roussesسعاها في المحاولتين، لذلك استؤِنفت المباحثات بصفة سرية في مدينة م

الموجودة في جبال الجورا الفرنسية
1

. ويشكل كل واحد منهما من ثالث وزراء وعدد من 

المستشارين كل القضايا العالقة
2
. 

، وجمعت بين وفدين رفيعي 1591فيفري  11وقد بدأت مفاوضات لي روس يوم      

المستوى؛ حيث كان الوفد الجزائري يتكون من نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية 

السيد كريم بلقاسم، والوزراء لخضر بن طوبال وسعد دحلب والخبير المالي السيد الصغير 

مصطفاوي
3

دوالس، روالن بيكار، جان دوبروفلي، لوي  و. والجانب الفرنسي ) برون

بوكس، روبير برون، الجنرال دي كاماس، كلود شايي(
4
. 

كان الغرض من هذه الجولة، وفقا لرغبة ديغول، التوصل إلى اتفاق شامل ينتهي      

بالتفاهم حول شروط عقد ندوة رسمية نهائية تتوج بوقف القتال في كال الطرفين
5
. 

     

 

 

 

                                                           
  . 995، ص:مرجع سابقبن حمودة بوعالم،  1
  . 111سعد دحلب، مصدر سابق، ص: 1
سنوات الحسم والخالص، الجزائر،  1591-1592بورغدة رمضان، الثورة الجزائريية والجنرال ديغول 2

  . 195، ص:1111
  . 112، ص:مرجع سابقبلعباس محمد،  1
  . 112صالح بلحاج، مرجع سابق، ص: 9
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كان اللقاء بعيدا عن وسائل اإلعالم، ولقد ناقش الطرفان كل المواضيع التي بقيت فقد      

إلى وقت قريب محل خالف كبير بينهما، بما في ذلك قضية الصحراء، أن فرنسا لم تعد 

تدافع عن الصحراء الفرنسية إال أنها طالبت بعدة مقترحات مثل: االستغالل المشترك 

البترول والغاز، وبقاء القاعدة العسكرية بصحراء رقان مدة  للثروات الطبيعية، في مقدمتها

تحت السلطة الفرنسية
1
. 

وبعد مفاوضات مكثفة، تركزت حول ثالث مسائل أساسية، وهي الضمانات الخاصة      

فيفري  15باألقلية األوروبية والمرحلة االنتقالية، والمسائل العسكرية، واستمرت إلى غاية 

ساسية وصعبة، كمسألة توصل غلى اتفاق مبدئي حول قضايا أمن ال، تمكن الطرفان 1591

وروبية في الجزائرة األالصحراء واالتفاقيات العسكرية ووضع األقلي
2
. 

وقد حصل لخضر بن طوبال على رخصة التصال بالمسؤولين المعتقلين إلخبارهم      

بنتائج المفاوضات
3

في قصر أولنو ، وغلى إثر ذلك قام بزيارة الزعماء المسجونين 

Aulnoy  الذي ال يبعد كثيرا عن الحدود الفرنسية السويسرية، وتعرف أيضا على وجهات

نظرهم حول هذا الموضوع
4
. 

رجع لخضر بن طوبال إلطالع الحكومة المؤقتة على نتائج مهمته، فكانت أن المعتقلين      

كل المصادقة،  تفاقيات إيفيانلى الحكمة المؤقتة ويصادقون على االخمسة يبقون ع

وسيرسلون غلى رئيس الحكومة وكالة لكي يصوت بأسمائهم أثناء انعقاد اجتماع المجلس. 

وجاءت بعض المالحظات من بن بلة وخيضر، أثار هذا األخير مسألة تعويض الالجئين، 

وطلب اختصار مدة المرحلة االنتقالية، وتكلم عن القوانين الداخلية لجبهة التحرير الوطني، 

ذكر سلطتين المكتب السياسي والحكومة، واقترح تعيين عضو من القيادة العامة حيث 

للجيش لتطبيق قرارات الحكومة
5

 . 

                                                           
  . 52قرين إيمان، مرجع سابق، ص: 1

. 191بورغدة رمضان، المرجع السابق، ص:  2  
. 195عالم، المرجع السابق، ص:بن حمودة بو  3  
. 22، ص:1112وآثارها، مذكرة لنيل شهادة ماستر، بسكرة،  1591ديسمبر  11حمية جميلة، مزاهرات   4  
. 29،29بن يوسف بن خدة، مصدر سابق، ص:  5  
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كانت مفاوضات لي روس صعبة للغاية بالنسبة للوفدين، ألنه كان واضحا أن المنتظر      

 رة هو الفصل في القضايا المطروحة.منهما هذه الم

في المفاوضات، كان الطرفان قد توصال إلى اتفاقات مبدئية  وابتداًء من اليوم الثالث    

حول الكثير من المواضيع، وبقيت التنازالت المتبادلة المنتظرة منهما، لذلك اعتمدا على 

طريقة عرفها رضا مالك على أنها إقامة عالقة بين مسائل ال رابط بينها، مثال: نقطة تتعلق 

ل الجالء من المرسى الكبير، بمقتضى هذه علق بأجألوروبيين، ونقطة أخرى تتبالضمانات ل

الطريقة أصبح العمل عبارة عن تنازل مقابل تنازل
1
. 

بعد أن ضمن المفاوض الجزائري تحقيق المبادئ األساسية و السادة خالل المفاوضات،      

ومصادقة المجلس الوطني للثورة الجزائرية على مسودة محادثات لي روس
2

، تّم اإلعالن 

رة عن المفاوضات الرسمية من الجانبين في وقت واحد في كل م باريس وتونسمباش
3

 .

15914فيان الثانية مارس جرائه مفاوضات إيوبذلك توج هذا اللقاء بإ
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 

  . 115،111صالح بلحاج، مرجع سابق، ص: 
  . 11رابح لونيسي و آخرون، مرجع سابق، ص: 1
 -1591جانفي  19موريس فايس، نحو السلم في الجزائر مفاوضات إبفيان في أرشيف الدبلوماسية الفرنسية  2

  . 121، ص:1112، تر: صادق سالم، عالم األفكار، الجزائر، 1591جوان  15
، 1111، دار الحكمة، الجزائر، 1591-1591مسعود علي أحمد، التطور السياسي في الثورة الجزائرية  1

  . 111ص:
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 : م7591مارس  Ivian : 11-71  مفاوضات إيفيان الثانية : / 1

لف الوفد الجزائري من تأ 1591مارس  12مارس إلى  17في هذا اللقاء الذي دام من      

كريم بلقاسم، وسعد دحلب، ولخضر بن طوبال، ومحمد يزيد، وعمار بن عودة بن مصطفى 

عقيد بجيش التحرير الوطني،، ومحمد بن يحي، ورضا مالك والصغير مطفاي
1

. ومّثل  

الجانب الفرنسي رئيس الوفد لوي جوكس، وروبير بيرو، وجون دوبروغلين والجنرال 

لونيل سيغانن وبرتودولوس، وكلود شايي، وبرنار تريكو وفيليب تيبودوكومان والكو
2

 .

وبهذا جدد المجلس الوطني ثقته بالحكومة المؤقتة وكّلفها بمتابعة المفاوضات الجارية
3
 . 

إّن الثغرات التي كانت موجودة في المشروع الذي تّم االتفاق حوله في لي روس      

والتحفظات التي أثارها بعض أعضاء المجلس الوطني للثورة، وخاصة أعضاء هيئة 

األركان الهامة لجيش التحرير الوطني، ورئيس الحكومة السابق السيد فرحات عباس، لم 

قاء شكلي وحفال رسميا لإلعالن عن اتفاق جرى التوافق تجعل لقاء إيفيان الرسمي مجرد ل

حوله مسبقا، ولكن على العكس من ذلك كان موعدا للتفاوض حول النقاط التي بقيت عالقة، 

والعديد من التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح
4
. 

ذكر بن طوبال بأن المشروع ليس نهائيا وأن الحكمة تأمل تعديله متمسكة كل التمسك      

 دد من المبادئ: بع

 يجب أن يتم اختيار مناطق تجميع جيش التحرير الوطني وفقا لضروراته االستراتيجية . -

 يجب أن يتم تحديد ضمانات التجول بين المناطق دائما وفقا للمصلحة االستراتيجية . -

يجب أن يجري تأمين التموين لوحداتنا بشكل علني وبوسائلنا الخاصة -
5
. 

                                                           

. 991بوعالم بن حمودة، مرجع سابق، ص:  1  
. 117صالح بلحاج،رمرجع سابق، ص:  2  
 ،1112دار الفرابي للنشر، لبنان، ،1591-1599الجزائر في إفيان تاريخ المفاوضات السريةرضا مالك،  2

. 155ص:   
. 191بورغدة رمضان، الممرجع السابق، ص:  4  
. 152رضا مالك، مصدر سابق، ص:  5
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وبال أن يكون واضحا فيما يتعلق بجيش التحرير الوطني الموجود على أراد بن ط      

الحدود وال يستطيع الدخول إلى البالد قبل تقرير المصير ويعتبر الفرنسيون أن هذه النقطة 

يمكن أن تسبب القطيعة
1

 . 

على الساعة السادسة مساء بفندق  1591مارس  12تّم التوقيع على اتفاقيات إيفيان يوم      

Hotel du parc فيان، أمضى من الجانب الفرنسي بإيLouis Josce وBuron Robert 

باسم الحكومة الفرنسية، وأمضى كريم بلقاسم باسم الحكومة Jean de Broglieو 

الجزائرية، عند ذلك تصافح الوفدان ألول مرة
2
. 

قف إطالق بووبعد لحظات من توقيع كريم بلقاسم على االتفاقية، أمر بن يوسف بن خدة      

باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية،  « ونس بهذه العبارة:النار على أمواج إذاعة ت

وبتفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية، أعلن عن وقف إطالق النار في كافة 

 . 3 »على الساعة الثانية عشر... 1591مارس  15أنحاء التراب الجزائري، إبتداء من 

ع اتفاقيات إيفيان وإقرار وقف إطالق النار، ا توجت هذه المفاوضات بإعالن توقيذوبه     

وإقرار مرحلة انتقالية، وإجراء استفتاء تقرير المصير
4
. 

كانت اتفاقيات إيفيان انتصارا عظيما: االستقالل والوحدة الترابية. هناك بادئا ذي بدء       

لتي يمكن أن تصيب أمة تفكيك أجزائهاالوحدة الترابية، من ضمن المصائب الكبرى ا
5

 ،

لى طرد االستعمار الفرنسي والبلوغ بالجزائر إلى الحرية واالستقالل عفاتفاقيات إيفيان آلت 

وهذا ما لم يكن ليحدث لوال الجهاد المسلح والكفاح السياسي والتضحيات الجسام لألبطال، 

 والحكمة السياسية للخضر بن طوبال ورفاقه.

                                                           

. 151رضا مالك، مصدر سابق، ص:  1  
. 991بن حمودة بوعالم، مرجع سابق، ص:  2  
. 22بن يوسف بن خدة، اتفاقيات إيفيان، مصدر سابق، ص:  3  
. 11رابح لونيسي وآخرون، تاريخ الجزائر المعاصر، مرجع سابق، ص:  4  
. 112شهادات ومواقف، مصدر سابق، ص: بن يوسف بن خدة  5

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: ولالملحق األ
1

   

 

                             

 

 

                                                           

.814 ، مرجع سابق، ص: بوعزيز يحي  1  



: ثانيالملحق ال
1

 

 

 

                                                           

. 222هشماوي مصطفى، مرجع سابق، ص  1  



: الثثالملحق ال
1

الملحق الرابع :                                   
2

 

 

 

                                                           

.222 ، مرجع سابق، ص:هشماوي مصطفى  1  
. 222هشماوي مصطفى، مرجع سابق، ص:  2 



: الملحق الخامس
1

 

 

 

 

                                                           

.432 هشماوي مصطفى، مرجع سابق،ص:  1  



: دسساالملحق ال
1

 

 

 

 

                                                           

. 732عباس محمد، مرجع سابق، ص:  1  



: سابعالملحق ال
1

 

 

 

                                                           

.324 ، مرجع سابق، ص:عباس محمد  1  
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع :

 :أوًلا: المصادر

د داي المسدديللا البة،ددعد   ددةد   2الددب ف حي ددع د الددب الالثددة االزددرية ال  ا ة دد د        -1

0991. 

 . 2119ال ب ق   مب ال للح د أ لم خللبة حع حيلة ال  ا ةد  رحم للاشةد ال  ا ةد  -2

 .2110م ة  د الللهةةدد هذه ال  ا ةد  كيل  الاهض  الأحمب ترحيق  المبنع -3

مد 0991-0991،ل سين  لةاك د المةاسالت ،ين الباخا االخدلي  اال  ا دةد اللدلهةة      -4

 . 2111الي ة ة  د داي الل ل  للاشةد ال  ا ةد   ؤتمة ال ر لم حع  سلي الزرية

د تة:   مب  بةاجعد نص الدب  0991-0991،ن  ل ن سطريةد  ذكةات   للع ال ل   -5

 . 2111د ال  ا ةد ENEPالب    ،رتفليل د  اشريات

  . 2111،ن  رسف  ،ن خبةد شهلدات ا راقفد داي الابملند ال  ا ةد  -6

،ن  رسف ،ن خبةد نهل   حةب الي ة ة حع ال  ا ة إتفلقيلت إ فيدلند د دران المطلرادلت     -7

 ال ل بي د ال  ا ة .

د داي البدددةب 0912،رحدددرم امدددلي د اليدددلي   السيلسدددع لل  ا دددة  دددن اللبا ددد  ال ل ددد      -8

 . 0991اإلسال عد ،يةاتد 

  ل  للاشددةد ال  ا ددةد  د الزددرية ال  ا ة دد  الم ددبي الة دد  المددلصد داي الل دد        مددب   يدد تل -9

2101 .  

دحلف سبب د المهم  الما د ة  دن أجدا اسديلالص ال  ا دةد  اشدريات دحلدفد ال  ا دةد          -11

2111 . 

دداي الفةا،ددع 0912-0991يضددل  للددلد ال  ا ددة حددع إحيددلن تددلي   المفلاضددلت السددة   -11

 . 2119للاشةد للالند 
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د داي ال دددةب 9د  0919-0991 د ال ةكددد  الرةايددد  ال  ا ة ددد  سدددبب اب أ،دددر الللسدددم   -12

 . 0992د ،يةاتد 1اإلسال عد  

الطلهة د الللابة الشةقي  قلف الزدرية الادل، د داي اة د  للطللاد د ال  ا دةد      سبيبانع  -13

2101 . 

د 2د  ن احع نرحملةد  اشدريات اااية الم لهدب ند ال  ا دةد     اللس   مب الشة ف -14

2111 . 

د 2الكفلح اللر ع االسيلسدع  دن خدالص  دذكةات  بلثدةد       الب الةحملن ،ن إ،ةاهلمد  -15

 . 0911المؤسس  الرةاي  للكيلبد ال  ا ةد 

الددددع كددددلحعد  ددددذكةات الددددة يم الددددع كددددلحع  ددددن المالضددددا السيلسددددع إلدددد  اللل ددددب      -16

 . 2101د داي الل ل د ال  ا ةد 0912-0911البسكةي

 . 2101د 2ل  ا ةد الزرية شهلدةد  اشريات الشهلبد ا ايس  كشيبةد  هابسر -17

 االاشدددة للطللادد   الهدددب  داي نددرحملةد  أاص ثددرية  حدددع حلسددم     طدددلت دامددلي   ددالح  -18

 . 2111 ال  ا ةد االيرا عد

د ال ةكد  الزري د  حدع ال  ا دة ا دن ال دةب البللميد  اةالد  إلد  الزدرية           أحمدب  سلس ه -19

 . 2119المسل    د داي الل ل د ال  ا ةد 

د ال  ا دةد  2ال  ا ة حدع لدا المسديةة الاضدللي االماام  الخلثد  د       د   مب  رسفع  -21

2101 . 

 المراجع:ثانًيا: 

د  ؤسسدد  احددبادن 0912-0991د المخي ددة حددع تددلي   الزددرية ال  ا ة دد  احددبادن اهيددة -1

 . 2111للاشةد ال  ا ةد 

اع ال  ا ة دد  ةد  ددؤتمة ال ددر لم اتطددري ثددرية الي ة ددة الددر        مددب ل سددن أاغيددبي  -2

 . 2119د داي هر  د ال  ا ةد 0991-0912

د جمبيدد  البلمددلم المسددلمين ال  ا ددة ين اأثةهددل اإلثددالحع حددع ال  ا ددةد  أحمددب الخطيددف -3

 . 0919المؤسس  الرةاي  للكيلبد ال  ا ةد 
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اةاصد داي اللبدد د ال  ا دددةد  ال ،يددةي   مددب البة،دددع د الزددرية ال  ا ة ددد  حددع ال هدددل      -4

0911. 

د 0910-0991لزدرية الي ة ة د    البة،دع اخخدةاند كيدلب  ةجبدع ادن ا       مب  ال ،يةي -5

يات المةكدد  الددرةاع للبياسددلت االل دد  حددع ال ةكدد  الرةايدد  اثددرية أاص نددرحملة          اشددر

 . 2111د ال  ا ةد 0991

 . 0999د تلي   ال  ا ة المبلثةد ات لد الكّيلب البةبد   مب البة،عال ،يةي  -6

 . 2119ال  ا ة  د داي البردةد ،يةاتد الشليةي أحمب د ق   الزرية  -7

أات  91د جة ددبة الملةانددعد  سدديةة ا راقددف البليددب لخضددة ،ددن ةر،ددلصد    مددب ال ددلد  -8

2101 . 

د  دن الخللدب ن الدذ ن حملدرا لدرام ال هدلد احللدرا  ب د ة الا دةد          ال ب ق   مب ال للح -9

 . 2111داي اة   للطللا  االاشةد 

د  اشددريات المي ددف 0991-0191المللا دد  ال  ا ة دد   د  اددلهة  مددب الطيددف الددري -11

 . 0991الرةاعد 

 . 2101د اب أكلة اانطللت ثرية ال  ا ةد داي الافل مد للالند البسلع ،سلم -11

 . 0991 للالند الافل مد داي ال  ا ةيد الرةاع الي ة ة جله  البسلع ،سلمد -12

د 2السيلسدع د داي الافدل مد ،يدةاتد      د نهج الزرية ال  ا ة د  اال دةا   ،سلم البسلع -13

0911 . 

 ر ن د ال ةك  الزري   حع ال  ا ة  ن ن م شملص إحة ليدل إلد  جلهد  الي ة دة      البمةي -14

 . 2119د داي الطليب  للاشة االيرا عد 0919-0921الرةاع 

المللقد الب ال فدي  ،رثدرأ أا اتسديةاتي ي  حدع خب د  الزدريةد داي غةنلةد  للاشدةد          -15

 . 2101ال  ا ةد 

الطة ددق إلدد  نددرحملة كمددل  ةا هددل   االماامدد  الرةايدد  للم لهب نددشددهلدة ،ددن ةر،ددلصد د   -16

د 0د   لدب   م0991  لهباا المللا   الرةاي  اال ةكلت السيلسدي  حيد  ليلد  الفدلتح ندرحملة      

 د ران المطلرالت ال ل بي د ال  ا ةد اددس  .د 0 

   .2101حع ال  ا ةد داي هر  د ال  ا ةد  0991  طف  د جذاي نرحملة  الهشملاي -17
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د داي الةا دب للكيدلبد ال  ا دةد    0910-0911، لاي   مبد الزرية ال  ا ة د  االلدلنرن   -18

2119 . 

 . 2109لح د ال  ا ةد ل هة د يجلص  ن ذاكةة ال  ا ةد اااية الزل ،ب بة -19

د 0991سددببي د داي الطللدد  البل لدد  ال  ا ة دد  حددع المه ددة حددع ثددرية نددرحملة    ،  ددلن -21

 . 2119د داي هر  د ال  ا ةد 2 

،السدددع نليدددا أحمدددبد اتت دددله البة،دددع اإلسدددال ع ادايه حدددع ت ة دددة ال  ا دددةد الهي ددد     -21

 . 0991الم ة   البل   للكيلبد   ةد 

 بللمهدل اةسلسدي د داي    0991،راالم د الزرية ال  ا ة د  ثدرية أاص ندرحملة   ،ن حمردة  -22

  . 2102الابملن للاشةد ال  ا ةد 

سددارات ال سددم   0912-0991،ريغددبة ي ضددلند الزددرية ال  ا ة يدد  اال اددةاص د  ددرص    -23

 .2102االخالصد ال  ا ةد 

االقلتهددل ،لل ةكددلت ،رثف ددلأ الددب الكددة م د جمبيدد  البلمددلم المسددلمين ال  ا ددة ين ا -24

 .0991دد  اشريات المي ف الرةاع للم لهبد ال  ا ةد 0919-0990ال  ا ة   اةخة د

د داي اة دد د 2د  0912-0991الزددرية حددع الرت دد  الزللزدد  اليلي خيدد      ،ددرا      ددعد  -25

  . 2101ال  ا ةد 

د ددران د 0991-0191د سيلسدد  اليسددلس اتسدديبمليي اال ةكدد  الرةايدد       ددع ،ددرا    -26

  . 2111المطلرالت ال  ا ة  د 

مد 0991-0991د اسدديةاتي ي  الزددرية ال  ا ة دد  حددع  ةحليهددل اةالدد       ،ر ددللع أحسددن  -27

  اشريات المي ف الرةاع للم لهب .

 . 2109جلك داشملند تلي   جله  الي ة ة الرةاعد  اشريات  يمرنعد ال  ا ةد  -28

تة: ن يدف الدلد اثدللح الميلدريد     د  المخلضسارات    مبد الزرية ال  ا ة  احة،ع  -29

   . 0991ال  ا ةد 

 . 2111حميب الب الللديد حةحلت اللس يجا ال مهري  د داي المبةح د ال  ا ةد -31

د داي البلددم 0912-0991د تطددري الهي ددلت الليلد دد  للزددرية الي ة ة دد   خيزددة الددب الاددري  -31

 . 2109االمبةح د ال  ا ةد 
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ن ددف قددةن  ددن الكفددلح  ددذكةات قل ددب أيكددلن ج ا ددةيد الشددةا        ا،يددةي الطددلهة د   -32

  . 2100لإلاالم االاشةد ال  ا ةد 

د ال  ا ددةد 2اخددةاأ ا اددف د الددلن ي ضددلند ةلبدد  خلثدد  اااية الم لهددب ند         -33

2111 . 

المطلبد   ايااص   مبد إشكللي  الليدلدة حدع الزدرية ال  ا ة د د الرت د  اةالد  نمرذجدلد         -34

 . 2111 ا ةد الةسمي د ال 

د 0د ال ةكدد  الرةايدد  ال  ا ة دد د داي ال ددةب اإلسددال عد ،يددةاتد  أ،ددر قلسددم سددبب اب -35

0990 .  

د اااية الزللحد د  0991-0991د البميا الب،لر لسع ل له  الي ة دة الدرةاع  أحمب سبيرد -36

 . 2111ال  ا ةد 

د  ددذكةة 0999د سددملة  01أات إلدد   00شددلرب   مددبد اجيمددل  البلددبام البشددة:  ددن    -37

 . 2101 لجسيية حع اليلي  د اهةاند 

 . 2111ثللح ،ل ل د تلي   الزرية ال  ا ة  د داي الكيلب ال ب  د ال  ا ةد  -38

 29ثددللح  خيددلييد لددةاأ  دديالد الماامدد  البسددكة   السددة   ال  ا ة دد د اإلثاددين         -39

 . 2119ملة نرح

مد الل دل ة ال ب دبة   0912-0991د اليااديم السيلسدع ااإلدايي للزدرية    ضيف اب اليل  -41

 للاشة االيرا عد ال  ا ةد اد.س  .

 . 2119شخ ي  اةاي د داي هر  د ال  ا ةد  01د ثراي ااملم شهلدة اللس   مب -41

 . 2119د ال  ا ةد شخ ي  اةاي د داي هر   21د يااد الرةاي  شهلدة اللس   مب -42

 .  2111د ن ة ،ال ثمند داي الاهض  للاشةد ال  ا ةد اللس   مب -43

 . 2101حيفةي  21الب الاري حلجعد الماام  الخلث د السلت  -44

د  ددرج  حددع تددلي   ال  ا ددةد داي ي  لندد  للاشددة االيرا ددعد ال  ا ددةد      يلية امددرامدد -45

2112 . 

حع تلي   ال  ا ة ال ب  د داي الهب د اين  ليلد د  اميةااي أحميبةد قضل ل  خي ةة  -46

2119 . 
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د د ددددران المطلراددددلت 0191-0121حةكددددرس ثددددللحد ال ددددل  أحمددددب ،ددددلي قسدددداطيا    -47

  . 2119ال ل بي د ال  ا ةد 

 . 2109د الباي البزملني د ال  ا ةد 0د  ل م  ال  ا ة ال ب بةد  قليا املي -48

 . 0990داي اللب د ال  ا ةد د 2  ال  ا ةد  قليا امليد  ل م -49

لرنيسددددع يا،ددددح د ال ددددةاالت الباخليدددد  للزددددرية ال  ا ة دددد  حددددع الخطددددلب اليددددلي خع   -51

 . 2111د ال  ا ةد 29.21ال  ا ةيد إنسلنيلتد الببد

 .  2101د 2اخخةاند تلي   ال  ا ة المبلثةد داي المبةح د ال  ا ةد  يا،ح  لرنيسع -51

داا د  ال دةا  ،دين البسدكة ين االسيلسدييند داي المبةحد د       د ال  ا ة حع رنيسع يا،حل -52

 . 0999ال  ا ةد 

ةد داي المبلثددةة د ال  ا ددةد  ـلسد الددرجي  حددع تددلي   ال  ا ددة المبلثدد    ـ  مددب ،لبلدد  -53

2119 . 

د داي الدع ،دن ا دب للطللاد      0912-0991  مب الريد قلدة ات لت الزرية ال  ا ة    -54

 . 2109االاشة د ال  ا ةد 

  ةتض    مب الب المابمد ال  ا ة الماي ةةد كيف قر ي  . -55

د داي 0912-0991 دددة م ال ددد يةد  راقدددف الدددباص البة،يددد   دددن اللضدددي  ال  ا ة ددد       -56

 . 2101ال كم د ال  ا ةد 

د داي ال كمد د  0910-0911 سبرد الع أحمبد اليطري السيلسع حع الزرية ال  ا ة د    -57

 . 2101ال  ا ةد 

 . ANEPد تة:   مب المبةاجعد  اشريات 0991-0191  للع ال ل د  ذكةات  -58

 . 2119  طف  ،ن امةد الطة ق الشل  إل  ال ة  د داي هر  د ال  ا ةد  -59

  طف  سبباايد الماام  الخلث  ادايهل حع اإلاباد لزدرية أاص ندرحملةد ال  ا دةد     -61

2119 . 

 ن يجا الليلدة ال ل بي د داي الهدب د ال  ا دةد    طة   مب البيبد الة يم هرايي ،ر ب -61

2119 . 
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للد د ال  ا دةد   د  اشدريات ت 2ند تدة: ا ادف اخدةاأد     د اللن ي ضدل خللف    بمةي -62

2111 . 

د اااية الزللحدد د ال  ا ددةد  2د اليددلي   السيلسددع للزددرية ال  ا ة دد د     لالتددع الددب اب  -63

2100 . 

د 2د  0912-0991يدلي   السيلسدع للزدرية ال  ا ة د     د لدلحة ن دردد ال   لالتع الدب اب  -64

 . اااية الزللح د ال  ا ة

د داي هر د د  0912-0991 الثة    رسف د دياسلت اأ، لث حرص الزرية الي ة ة د   -65

 . 2109ال  ا ةد 

 ددري م حددل مد ن ددر السددلم حددع ال  ا ددة  فلاضددلت إ،فيددلن حددع أيشدديف الب،لر لسددي           -66

د تدة: ثدلد  سدالمد ادللم اةحكدليد ال  ا دةد       0912جدران   29 -0910جدلنفع   09الفةنسي  

2109 . 

 . 0992مد داي اللب د ال  ا ةد 0999أات  21 رس  تراتع ايا،ح ارادد ه رم  -67

ن لدي   مدب  لدةاند شدهلدة ضدل،س  دن الم دللح السدة   للزدرية ال را ة د د غةنلةد             -68

 . 2109للاشةد تة:   مب المبليجعد ال  ا ةد 

د البللم البة،ع ال ب   االمبلثدةد الفيدةة الراقبد  ،دين ال دة،ين البدللميييند       جالص  ع  -69

 . 0991د المكيف ال ل بع ال ب  د اإلسكابي  د 2 

 المذكرات والرسائل :

د يسدلل  لايدا شدهلدة الملجسديية حدع تدلي         0912-0991الطلهة جللدعد الللادبة الشدةقي     -1

 . 2110الزريةد جل ب  ال  ا ةد 

م د 0912-0991الطددددلهة جياللددددعد شددددلكلت الددددبام اللرجسددددييكع للزددددرية الي ة ة دددد  ا  -2

أةةاح   لب   لايا شدهلدة الدبكيرياه حدع اليدلي   المبلثدةد كليد  ااداب االبلدرم اإلنسدلني          

 م .2111/2119ااتجيملاي د جل ب  أ،ع ،كة ،للل ب ،يلمسلند السا  ال ل بي :
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مد  ددذكةة  كملدد  0912-0991رت دد  اليلي خيدد  الزلنيدد  للادد  د تطددري الزددرية حددع ال ،لسددع -3

لايا شهلدة الملسية حع اليلي   المبلثةد كلي  البلدرم اإلنسدلني  ااتجيملايد د جل بد    مدب      

 . 2102/2109خية  ،سكةةد السا  ال ل بي  

م د 91/12،راة ددرة الددب المللددلد البالقددلت ،ددين الرت ددلت اليلي خيدد  للزددرية ال  ا ة دد ا     -4

ل   لجسيية حع اليلي   ال ب   االمبلثةد إشةاأ د/شلام حللشدعد جل بد  ال  ا دةد    يسل

 م .2119/2111

،رهادددلأ    دددبد  شدددلي ع اليهب ددد  الفةنسدددي  إّ،دددلن الزدددرية الي ة ة ددد  اانبكلسدددلتهل الددد     -5

 . 2101د  ذكةة  لجسييةد جل ب  ،لتا د 0912-0991المسلمين ال  ا ة ين

د  دذكةة  كملد  لايدا شدهلدة     0991-0991يق االيافيدذ ال  ا ة د   جبفة يتيل د ل اد  الياسد   -6

 . 2101الملسية تلي    بلثةد جل ب  ،سكةةد 

اخثليهلد  ذكةة لايا شدهلدة  لسديةد ،سدكةةد     0911د سملة  00لهةات  احمي  جميل د  -7

2109 . 

د 0912-0991ال  ا ة دد   ـــددـي ددلض ،ردتغدد د اللدديم الب ملةاةيدد  حددع الزددرية الي ة ة    -8

لي   ال ددب   االمبلثددةد جل بدد  قسدداطيا د   ـ ددذكةة  لب دد  لايددا شددهلدة الملجسدديية حددع اليدد    

2111 . 

مد  ذكةة لايا شدهلدة  0991-0991سبلدي أ لصد نشل  ا  رد  رسف السيلسع االزريي  -9

خيضددة الملسددية حددع اليددلي   المبلثددةد كليدد  البلددرم اإلنسددلني  ااتجيملايدد د جل بدد    مددب    

 م2101-2109،سكةةد السا  ال ل بي :

  كملد   يسدلل   د91/12ال  ا ة د   الي ة ة د   الزدرية  حدع  البسدكةي  الياايم د أ لص شللع -11

 ،للتاد د  اإلنسدلني   االبلدرم  ااداب كليد   االمبلثةد ال ب   اليلي   حع الملجسيية شهلدة لايا

 . 2111-2119 ال ل بي  السا 
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د  دددذكةة 0991-0991ثدددبام ياقدددعد داي الللادددبة الشدددةقي  حدددع الزدددرية الي ة ة ددد     -11

تل،ليدت امدةد الللادبة الشدةقي  نشدوتهل ادايهدل حدع اإل دباد         .  2101 لسيةد جل ب  ،سدكةةد  

 . 2100احةب اتسي الأد داي اةلمبي د ال  ا ةد 

،للمملك  الم ة،يد  أثادلم الزدرية    غيالنع السليعد االق  جله  الي ة ة الرةاع الباا ة    -12

الي ة ة ددد  ال  ا ة ددد د يسدددلل   لب ددد  لايدددا شدددهلدة دكيدددرياه البلدددرم حدددع اليدددلي   ال دددب      

 . 2100االمبلثةد جل ب  ،لتا د 

سلية د البليب لخضدة ،دن ةر،دلص ادايه حدع الزدرية الي ة ة د د  دذكةة  كملد           قرادي   -13

 . 2101كةةد لايا شهلدة الملسية تخ ص تلي    بلثةد ،س

-0991 يلردي سهلمد االق  ال كر   المؤقي  ،ليلدات جيش الي ة دة الدرةاع اسدليملة    -14

 . 2100 د  ذكةة  لجسييةد جل ب  اهةاند 0912 ليس

 الجرائد والمجالت :

الم لديد   ل  ح لي    بيهل المةك  الرةاع للبياسلت االل   حع ال ةكد  الرةايد     -1

 . 2111د 19 :د 0991اثرية أاص نرحملة 

جة ددددبة الم لهددددبد اللسددددلن المةكدددد ي ل لهدددد  الي ة ددددة الددددرةاع ال  ا ددددةي االمللا دددد   -2

 .م0991نرحملة  09د 12ال  ا ة   د  :

  د.مد الددد ايم ال  ا دددةي هدددليي ،ر دددب ند   لددد  إحة ليدددل قليتادددلد البدددبد الزللددد د  دددليس    -3

2109 . 

 . 2101نرحملة  9د 1010المسلمد الببد د.مد ااب ل   يف الللدة   ضة اليلي  د جة بة  -4

د.مد لخضة ،ن ةر،لص يحيا أحب أ،دةا ثدلري الزدرية الي ة ة د د   لد  اةحدةايدد. د        -5

 .2101أغسطم  29اإلثاين 

د.مد اقفدد  اسدديذكلي اتددةحم الدد  الةاحددا لخضددة ،ددن ةر،ددلصد جة ددبة ال ددةا مد د. د         -6

 . 2101نرحملة 2
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 الخاتمة :

و في األخير، وبعد البحث في هذا الموضوع، توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات      

 أبرزها :

من خالل دراستي هذه المتأنية لشخصية لخضر بن طوبال، وتتّبع مسيرته النضالية في  -

الحركة الوطنية، ومساهمته الثورية، يتضح أّن بن طوبال من الشخصياتالتاريخية البارزة 

وقد بدأ لخضر بن طوبال العمل السياسي في صفوف حزب الشعب، في النضال السياسي، 

انية، ثّم التحق بحركة انتصار الحريات الديمقراطية، وعند تأسيس خالل الحرب العالمية الث

إلتقى مع قادة األوراس مصطفى بن بولعيد و شيحاني بشير،  7491المنظمة السرية في 

، كما ساهم لخضر بن طوبال في تفجير ثورة 22كان أحد أعضاء مجموعة  7499سنة 

 .  7499أول نوفمبر 

، ولعب هذا األخير دورا بارزا رغم 7499أوت  22ات كما كان أحد المهندسين لهجوم -

الصعوبات التي واجهتهم، إّلا أّنه استطاع هو وقائده زيغود يوسف أن يكسرا القيود التي 

 األوراس .فرضها االحتالل خاصة فك الحصار على منطقة 

صحبة زيغود يوسف،  7491أوت  22كما حضر لخضر بن طوبال مؤتمر الصومام  -

 . CNRAا إضافيا في المجلس الوطني للثورة واختير عضو

تولى قيادة الوالية الثانية، واستطاع  7491سبتمبر  22وبعد استشهاد زيغود يوسف في  -

من خالل فترة قيادته للمنطقة أن يجعل منها والية ذات أهمية بالغة، وذلك لحزمه وحكمته 

 وقدرته على القيادة .

عّين وزيرا  7491سبتمبر  74في  GPRAورية عند إعالن الحكومة المؤقتة للجمه -

 للداخلية .

شّكل بن طوبال إلى جانب كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف ما يعرف باسم الباءات  -

الثالث، وهم القوة المؤثرة في مسار الثورة الجزائرية، لما لهم من السمعة والتأثير والمكانة 

 على كل أجهزة الثورة داخلًيا وخارجًيا .
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شاركة العقيد بن طوبال في مفاوضات االستقالل ما كان إّلا دليال على ثقة زمالئه به م -

وعلى القدرة على التفاوض حيث كان بن طوبال متيقنا أن ما أِخذ بالقوة ال ُيسترد إّلا بالقوة، 

 وهذا كان دافعا السترجاع السيادة الوطنية .

 مقبرة العالية . م، وُدفن في2272أوت  27توفي لخضر بن طوبال في  -

في األخير نستنتج أّن لخضر بن طوبال كان شخصا سياسيا محّنكا ومتمسكا بأفكاره،      

وذلك نابع من طبيعة تكوينه ونشأته على الوطنية والتي استطاع أن يقود بها الثورة في 

 أصعب مراحلها .

راز دوره ومساهمته أن نكون قد حاولنا إنصاف هذا البطل من خالل إب ونتمنى من اهلل     

 حركة الوطنية والثورة التحريرية. واهلل ولّي التوفيق .الفعالة في ال
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